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UCHWAŁA NR XXXV/222/17
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/91/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i poz. 1579), art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176; z 2015 r. poz. 1321 oraz z 2016 r. poz. 1170 i poz. 1171) Rada Miejska w Radkowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.09.2011r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Decyzję w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnika podejmuje Burmistrz Miasta
i Gminy Radków.”;
2) w § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Stypendium sportowe może otrzymać trener prowadzący szkolenia zawodników będących
mieszkańcami Gminy Radków lub członkami klubów sportowych działających na terenie Gminy, którzy:
1) w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika
(zespół zawodników) wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 uchwały;
2) posiadają udokumentowane osiągnięcia.”;
3) w § 6 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Decyzję w sprawie przyznania stypendium sportowego dla trenera podejmuje Burmistrz Miasta
i Gminy Radków.”;
4) w § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Decyzję w sprawie przyznania nagrody sportowej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radków.”;
5) uchyla się § 12;
6) w § 15 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Decyzję w sprawie przyznania nagrody, wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy
Radków.”;
7) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:
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„1. Zawodnik, trener z inicjatywy Burmistrza lub na uzasadniony wniosek podmiotów, o których mowa
w § 4 ust. 1, zostaje pozbawiony stypendium, nagrody, wyróżnienia jeżeli w okresie jego pobierania:
1) zaprzestali realizacji osobistego programu rozwoju sportu;
2) odmówili udziału w zawodach sportowych z nieuzasadnionych przyczyn;
3) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego
lub ogólnie przyjętymi obyczajami, narazili na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
2. Utrata prawa do stypendium, nagrody następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu
powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Pozbawienie prawa do otrzymania stypendium, nagrody, wyróżnienia następuje w drodze decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Radków.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie:
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