
 

 

UCHWAŁA NR XLI/324/22 

RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/284/21 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lipca 2021 r.  

w sprawie przyznawania stypendium sportowego Rady Gminy Gromadka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz.U. z 2021 

poz. 1372 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133 ze zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/284/21 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lipca 2021 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 10 września 

każdego roku z zastrzeżeniem, że w 2022 r. wnioski mogą być składane w dodatkowym terminie od 28 lutego 

2022 r. do 14 marca 2022 r.”. 

2. Punkt 9 otrzymuje brzmienie: „9. Wnioski rozpatruje, ocenia formalnie i merytorycznie Komisja 

stypendialna składająca się z członków Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Porządku 

Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Przewodniczącego Rady Gminy Gromadka oraz Wójta Gminy 

Gromadka (bądź jego przedstawiciela) w terminie do 30 września z zastrzeżeniem, że wnioski złożone 

w 2022 r. w okresie od 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. rozpatrywane i oceniane pod względem 

formalnym i merytorycznym będą w terminie do 25 marca 2022 r.”. 

3. Punkt 12 otrzymuje brzmienie: „12. Wysokość stypendium sportowego określa Komisja stypendialna, 

wypłata stypendiów następuje raz w miesiącu za okres od września do czerwca z zastrzeżeniem, że wypłata 

stypendium sportowego dla wniosków złożonych w okresie od 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. 

następować będzie raz w miesiącu w okresie od kwietnia 2022 r. do sierpnia 2022 r. Wysokość stypendium 

może wynosić od 100,00 zł do 200 zł miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Król 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2022 r.

Poz. 696
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