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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 31 ust. 3, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1463) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie określającym zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym, stanowiącym załącznik do uchwały nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.1512) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, mogą być przyznane za osiągnięte wyniki 
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez polskie 
związki sportowe.”;

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przyznane stypendium wypłacane jest na konto bankowe podane we wniosku do 20-go dnia 
każdego miesiąca.”;

3) Do § 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

„4. W określonych przypadkach od kwoty stypendiów mogą zostać pobrane opłaty 
publicznoprawne.”;

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz 
z udokumentowanymi wynikami sportowymi, pisemną opinią obecnego trenera sportowego oraz 
informacją o przynależności klubowej składa się, z zastrzeżeniem ust. 3 w terminie do 31 grudnia 
każdego roku.”;

5) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie do 14 dni roboczych od upływu 
terminu określonego w § 4 ust. 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zmianę uchwały przygotowano w związku z koniecznością doprecyzowania organizatorów
międzynarodowych i krajowych współzawodnict sportowych. Zmieniono również termin składania
wniosków z 30 września na 31 grudnia, co umożliwi wyróżnienie tych zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Powyższe zmiany przyczyniły się
także do dostosowania terminów wypłaty stypendiów z dnia 10go każdego miesiąca na dzień 20 każdego
miesiąca i posiedzenia komisji z 30 dni od momentu złożenia wniosków na 14 dni roboczych od dnia
31 grudnia. Do regulaminu dodano zapis, że w określonych przypadkach od przyznanej kwoty
stypendium mogą zostać potrącone należności publicznoprawne.

Projektodawca: Burmistrz
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