
UCHWAŁA NR XXVIII/239/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów 

sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.  U.  z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz.  U.  z 2019 r. poz. 1468) 
Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych 
zmienionej Uchwałą Nr 762/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. oraz Uchwałą Nr 
XXI/186/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okresowe stypendium sportowe, zwane dalej "stypendium", mogą otrzymać zawodnicy lub trenerzy 
w olimpijskich dyscyplinach sportu (lekka atletyka, zapasy, boks, łucznictwo, pływanie, tenis ziemny, piłka 
nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa plażowa, judo, strzelectwo, 
pięciobój nowoczesny) i paraolimpijskich dyscyplinach sportu (lekka atletyka, tenis stołowy, podnoszenie 
ciężarów, pływanie) mających znaczenie dla Gminy Miasta Radomia po spełnieniu niżej wymienionych 
warunków w pkt 1-3:

1) w dyscyplinach olimpijskich zawodnicy, którzy zdobyli medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich w kategoriach: 
junior młodszy (kadet), junior, młodzieżowiec, senior lub zawodnicy, którzy brali udział w Igrzyskach 
Olimpijskich;
2) w dyscyplinach paraolimpijskich zawodnicy, którzy zdobyli medal na mistrzostwach Europy, mistrzostwach 
Świata, Igrzyskach Paraolimpijskich lub zawodnicy, którzy brali udział w Igrzyskach Paraolimpijskich;
3) trenerzy, którzy:

a) prowadzili szkolenie zawodników w dyscyplinach indywidualnych w każdym z kolejnych dwóch lat 
poprzedzających przyznanie stypendium szkolenie co najmniej 3 zawodników otrzymujących 
stypendium sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Radomia;
b) prowadzili szkolenie drużyn, które w dyscyplinach zespołowych w roku poprzedzającym rok 
przyznania stypendium zdobyły medal w zawodach określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu.”;

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy zdobyli medal 
w wymienionych w ust. 1 dyscyplinach sportu lub brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich 
będąc zawodnikiem niezrzeszonym lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy 
Miasta Radomia, reprezentującym miasto Radom i zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Radomia, a w 
przypadku zdobycia medalu na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, Igrzyskach Olimpijskich, 
Igrzyskach Paraolimpijskich lub udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich - 
reprezentowali Polskę.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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