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UCHWAŁA NR LVIII/338/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad
oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 994) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r., poz. 1263) Rada
Miejska w Sulęcinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich
przyznawania i pozbawiania § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić klub sportowy mający siedzibę na terenie
Gminy Sulęcin.
2. Ustala się wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 , jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Wniosek musi być podpisany przez osoby wskazane do reprezentacji w statucie klubu.
4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
określonych w § 3, wystawione przez odpowiednie polskie związki sportowe.
5. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres sześciu miesięcy, jednak klub sportowy we wniosku
o którym mowa w ust. 1 może skrócić okres wypłacania stypendium dostosowując go do kalendarza
rozgrywek.
6. Wnioski o stypendium kluby sportowe składają w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w terminie:
1) na rok 2017 do dnia 20 października 2017r. dla stypendiów wypłacanych w okresie październik –
grudzień 2017r.;
2) w kolejnych latach obowiązywania uchwały do dnia:
a) 10 stycznia każdego roku dla stypendiów wypłacanych w okresie styczeń – czerwiec danego roku,
b) 10 czerwca danego roku dla stypendiów wypłacanych w okresie lipiec – sierpień danego roku,
c) 10 października danego roku dla stypendiów wypłacanych w okresie wrzesień – grudzień danego roku.
7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
8. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Sulęcina w drodze
zarządzenia.
9. Stypendium przysługuje zawodnikowi, który jest czynnym zawodnikiem klubu przynajmniej
3 miesiące.”.
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§ 2. Pozostała treść uchwały nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz
trybu ich przyznawania i pozbawiania, pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański

