
UCHWAŁA NR XLIII/410/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. 
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn. zm.)  art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2022r. poz. 1599) Rada 
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 3 ust 2 załącznika do uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 
25 listopada 2019r. - "Regulamin przyznawania stypendiów sportowych", który otrzymuje brzmienie : ,, 
Reprezentuje Polskę, sekcję klubu sportowego działającą na terenie gminy Dobrodzień lub stowarzyszenie 
kultury fizycznej na zawodach sportowych oraz w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego, 
spełnia przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) ustanowił rekord Polski, 

b) zdobył medal Mistrzostw Polski, Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, 

c) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata lub Europy, Igrzyska Olimpijskie lub 
Paraolimpijskie, 

d) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe, 

e) zajął miejsce 1 – 8 w halowych mistrzostwach Polski, w danej kategorii wiekowej, 

f) zajął miejsce 1 – 12 w mistrzostwach Polski na stadionie, w danej kategorii wiekowej, 

g) zakwalifikował się do reprezentacji Polski i kadry narodowej, w danej kategorii wiekowej, 

h) jest członkiem kadry wojewódzkiej w swojej kategorii wiekowej. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Piotr Kapela 
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