
UCHWAŁA NR XX/181/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale nr XVI/152/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie okresowych stypendiów 
sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506, 1309, 1696 oraz 1815) i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1468, 1495 i 2251) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Regulaminie Przyznawania Okresowych Stypendiów Sportowych, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr XVI/152/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 r., § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 
Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 26 roku życia) szczególnie 
uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrespol, uczącej się lub 
studiującej zwanej dalej stypendystami i nie są jednocześnie stypendystami z tytułu przynależności do klubu 
sportowego mającego swoją siedzibę sportową poza terenem Gminy Andrespol a uprawiający dyscypliny 
sportowe przewidziane programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich oraz ujętych 
w ogólnopolskim programie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.”. 

2. § 3. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) uprawia dyscyplinę sportu w szczególności zaliczaną do programu 
Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, a także wchodzącą do ogólnopolskiego współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży;”. 

3. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wniosek podlega rozpatrzeniu w ciągu 21 dni od dnia zakończenia 
przyjmowania wniosków. Wysokość stypendium, jego przyznawanie oraz pozbawianie jest określane w drodze 
decyzji administracyjnej.”. 

4. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego może wynosić od 
10% do 25% minimalnego wynagrodzenie (brutto), obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok, w którym zostało przyznane stypendium sportowe.”. 

5. § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres semestru szkolnego 
i wypłacane jest miesięcznie. Jeżeli Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendiów Sportowych uzna 
za zasadne, wysokość udzielonego stypendium może zostać podwyższona od 10% do 25% minimalnego 
wynagrodzenia(brutto), obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznane 
zostało stypendium.”. 

6. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągnięć 
sportowych zawodnika i wynosi od 10% do 25% minimalnego wynagrodzenia(brutto), obowiązującego na 
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznane zostało stypendium. W uzasadnionych 
przypadkach wysokość stypendium może zostać podwyższona od 10% do 25% minimalnego 
wynagrodzenia(brutto), obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznane 
zostało stypendium.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XVI/152/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie okresowych stypendiów 
sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 
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§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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