
UCHWAŁA NR LII/463/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, zmienionej 
uchwałami: nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2011 r. i nr 
XXXVII/340/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 
w związku z art. 27 ust. 1 i 2 i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2010 Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 
2010 r., dotyczącego Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje 
następujące brzmienie:  "Stypendium sportowe może otrzymać uczeń lub student, zamieszkały 
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz lub reprezentujący klub sportowy, mający siedzibę na 
terenie Miasta i Gminy, jeżeli spełnia jeden z warunków: 

1)wykazał się wybitnymi osiągnięciami sportowymi w roku poprzedzającym przyznanie 
stypendium, przez co rozumie się: - miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski lub imprezie 
o równorzędnej randze - udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach 
Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich - ustanowienie rekordów: Polski, Europy, 
Świata; 

2)zakwalifikował się do udziału w finałach Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, 
Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, w okresie 
wnioskowanego stypendium; 

3)jest członkiem Kadry Narodowej Polski lub Kadry Wojewódzkiej."

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały jest potrzebne z uwagi na możliwość rozszerzenia zakresu 

osób uprawnionych do otrzymywania stypendiów sportowych o członków Kadry 
Wojewódzkiej.
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