
UCHWAŁA NR XXIII/692/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz 
Szczecińskiego Programu Olimpijskiego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 27 ust. 1 i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego 
Programu Olimpijskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 5475) ze zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą NR XXII/524/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 3825) wprowadza się następujące zmiany 

1) W § 4, po punkcie 3, dodaje się punkt 4 o treści: 

„4) Jeżeli w związku z odwołaniem w 2020 r. zawodów sportowych z uwagi na obowiązywanie 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zawodnik pobierający stypendium 
olimpijskie nie uczestniczył w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich - okres, na jaki przyznano 
stypendium może zostać na wniosek zawodnika według wzorca określonego w załączniku nr 
7 do Regulaminu  dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż o 12 miesięcy.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/692/20 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Wniosek o przedłużenie przyznanego stypendium dla stypendystów olimpijskich pobierajacych 
stypendium w 2020 roku. 

Szczecin, ……………….. 

.......................................... 

Imię i nazwisko 

............................................. 

............................................ 

Adres miejsca zamieszkania 

 Wniosek o przedłużenie przyznanego stypendium dla stypendystów olimpijskich 

pobierających stypendium w 2020 roku. 

  

W związku  z odwołaniem w 2020 r. zawodów sportowych z uwagi  na obowiązywanie stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a co za tym idzie brakiem możliwości  uczestnictwa 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk 
olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, proszę o przedłużenie przyznanego na rok 
2020 stypendium olimpijskiego     na kolejne  12 miesięcy. 

……………………. 

czytelny podpis 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Potwierdzenie  przez odpowiedni związek sportowy o nie odbyciu się w 2020 r., żadnych 
imprez sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym.
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