UCHWAŁA NR XXVI/146/2016
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych
zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj: Dz. U. z
2016 r., poz.176 ze zm.), Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XXVII/124/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i
pozbawiania, wprowadza się następujące zmiany:
1. wykreśla się:
1) ustęp 2 i 4 Rozdziału 1
2) wyrażenie „wstrzymuje” w ustępie 1 Rozdziału 2
3) ustęp 1 pkt. d Rozdziału 3
4) ustęp 3 Rozdziału 4
5) ustęp 1 i 2 Rozdziału 5
2. zmienia się:
1) w ustępie 1 Rozdziału 2 określenie „cofa” zastąpione zostaje określeniem „pozbawia”
2) ustęp 6 Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium przyznawane jest decyzją Wójta”
3) ustęp 2 Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi do 25%
minimalnego wynagrodzenia brutto, obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który
stypendium ma być przyznane”
4) ustęp 4 Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium sportowe przyznawane jest na okres roku budżetowego
i wypłacane co miesiąc lub jednorazowo”
5) wykreśla się w ustępie 8 Rozdziału 5 zapis od słów „wraz z odsetkami” do słów „nienależnego stypendium”
§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór
Sylwestra Beata Wawrzyniak
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UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu o zmianę uchwały określającej
zasady przyznawania stypendiów sportowych na terenie Gminy Czarny Bór podjęcie niniejszej uchwały jest
konieczne i zasadne.
Wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki
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