
UCHWAŁA NR XVI/160/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 listopada 2015 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 i cofania oraz wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.

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 2015 r., poz. 1515), 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 2014 r., poz. 
715 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: 
zasad i trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i 
wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się treść § 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„Komisja ds. Nagród działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu 
przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia 
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród, wymienionego w § 1 ust. 4 oraz przyjętego przez 
siebie regulaminu pracy.”;

2) W załączniku nr 1 ("Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i 
cofania oraz wysokości stypendiów sportowych") wprowadza się następujące zmiany:
a) § 1 ust. 2 otrzymuje 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.”,

b) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium 
sportowego przechowuje Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.”;

3) W załączniku nr 2 ("Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za 
wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród") § 1 
otrzymuje brzmienie:

„Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym 
współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.”.
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§ 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

W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie zasad i

trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

w dziedzinie kultury fizycznej. W związku z licznymi nowelizacjami ustaw, do których

rzeczona uchwała odsyła, nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w jej treści.

Jednocześnie korygowane są oczywiste omyłki pisarskie przedmiotowego aktu prawnego,

które nie mogły zostać usunięte w drodze ogłoszenia tekstu jednolitego.

Id: 75B8E362-23D0-45F5-964F-FC8CDBBFFDD0. Podpisany Strona 1




