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Projekt 
 

z dnia ……………………………... 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 
 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

 
o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 

za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) w przypadku dyscypliny sportowej: piłka nożna - dla klasy 

rozgrywkowej: IV liga"; 

2) § 4 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) w przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 

kwota stypendium sportowego dla danego zawodnika w danym miesiącu nie może przekroczyć 

1 000 złotych netto, z zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4, pkt 5; 

3) § 4 ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) w przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 -      

w miesiącach: styczeń-czerwiec oraz sierpień-grudzień na wysokość  stypendium  dla  danego  zawodnika 

w danym miesiącu będą składać się dwie kwoty: kwota stała w wysokości 300 zł netto oraz kwota zmienna, 

uzależniona od wyników uzyskanych w meczach ligowych przez cały zespół, na podstawie uchwały, 

o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 4, w tym: a) za mecz wygrany jako gość - kwoty stypendiów dla 

zawodników wchodzących w skład zespołu nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 1 800 zł netto, b) za mecz 

wygrany jako gospodarz - kwoty stypendiów dla zawodników wchodzących w skład zespołu nie mogą 

przekroczyć łącznie kwoty 1 600 zł netto, c) za mecz zremisowany jako gość - kwoty stypendiów dla 

zawodników wchodzących w skład zespołu nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 1 000 zł netto, d) za mecz 

zremisowany jako gospodarz - kwoty stypendiów dla zawodników wchodzących w skład zespołu nie mogą 

przekroczyć łącznie kwoty 1 000 zl netto, e) za mecz przegrany (jako gospodarz lub gość) - stypendium  

nie przysługuje", 

4) uchyla się § 4 ust. 6 pkt 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Żagań 

 
 

Adam Matwijów 


