
ZARZĄDZENIE NR 1025/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 maja 2009 r.

w sprawie przyznania stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 22 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 
z późn. zm.), uchwały Nr XLVIII/602/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
zarządzeniem Nr 2366/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania 
Komisji Ds. Stypendiów Sportowych m. Krakowa, zarządzeniem Nr 2667/2008 Prezydenta Miasta Krakowa 
 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2366/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
21 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych m. Krakowa, § 10 zarządzenia 
Nr 175/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Krakowa zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przyznaje się miesięczne stypendia sportowe m. Krakowa w dyscyplinach 

olimpijskich dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 3 250,00 złotych (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 
złotych 00/100) na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 znajdują pokrycie w 
budżecie Miasta na 2009 rok: zadanie Nr 2 (GWSMK) – „Upowszechnianie kultury 
fizycznej”, dział 926, rozdział 92605 § 3250.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Inicjatyw 

Społecznych.
§ 3.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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