
Zarządzenie Nr 66/22 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z dnia 21 marca 2022 roku. 

 
 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 8 ust. 1 Regulaminu w sprawie określenia szczegółowych 

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

zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, określonego  

Uchwałą Nr XLIII/509/21 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 września 2021 roku  

(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r. poz. 3213). 

 

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Stypendiów Sportowych w roku 2022 przyznaje się  
125 stypendiów sportowych. 

2. Stypendia sportowe o których mowa w ust. 1 przyznaje się zawodnikom reprezentującym 
następujące Kluby: 
 

 Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (piłka nożna), łączna kwota przyznanych 

środków w wysokości 190 200,00 zł została rozdysponowana na 23 zawodników; 

 Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL (lekkoatletyka), łączna kwota przyznanych 

środków w wysokości 104 820,00 zł została rozdysponowana na 66 zawodników; 

 Uczniowski Klub Sportowy GIM-TIM 5 (tenis stołowy), łączna kwota przyznanych 

środków w wysokości 8 580,00 zł została rozdysponowana na 7 zawodników; 

 Stowarzyszenie Promocji, Sportu i Aktywności Ruchowej (akrobatyka sportowa), 

łączna kwota przyznanych środków w wysokości 1 200,00 zł została rozdysponowana 

na 2 zawodników; 

 Zakładowy Klub Sportowy STAL Stalowa Wola (koszykówka) łączna kwota 

przyznanych środków w wysokości 13 200,00 zł została rozdysponowana  

na 11 zawodników; 

 Stowarzyszenie FIGHTSPORTS Stalowa Wola (sztuki walki), łączna kwota 

przyznanych środków w wysokości 3000,00 zł została rozdysponowana  

na 3 zawodników; 

 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola (tenis ziemny), łączna kwota przyznanych 

środków w wysokości 6840,00 zł została rozdysponowana na 6 zawodników; 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola BOXING TEAM (boks), łączna 

kwota przyznanych środków w wysokości 4080,00 zł została rozdysponowana  

na 2 zawodników; 



 

3. Stypendia sportowe o których mowa w ust. 1 przyznaje się zawodnikom których miejscem 
zamieszkania jest Miasto Stalowa Wola: 

 Filip Weronika (Klub Sportowy PIRAMIDA Rzeszów) - 100 zł miesięcznie 

 Iżewska Weronika (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski) - 90 zł miesięcznie 

 Oleśkiewicz - Szuba Katarzyna (Klub Sportowy MICHAEL Warszawa)  

- 200 zł miesięcznie 

 Procnal Adam (MOTYL MOSiR Stalowa Wola) - 80 zł miesięcznie  

 Zarzeczny Beniamin (BKS SKORPION Szczecin) - 200 zł miesięcznie 

 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
  
 
 
 
        (na oryginale podpis Prezydenta Miasta) 


