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Poz. 165
UCHWAŁA NR XXVIII/276/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) - Rada Miasta Cieszyna uchwala:
§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie
zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, w ten sposób, że:
1. § 5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przyznane stypendium wypłacane jest do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie
Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1 lub przekazywane przelewem na wskazany przez
stypendystę rachunek bankowy (w przypadku stypendysty niepełnoletniego na wskazany rachunek
bankowy rodzica/opiekuna prawnego).”.
2. § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kluby, stowarzyszenia lub fundacje sportowe, których zawodnicy pobierają stypendia, zobowiązane są
w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca do złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie przy ul. Rynek 1 zestawienia zawodników uprawnionych do otrzymania stypendiów za
miesiąc poprzedni, informując jednocześnie o spełnieniu przez zawodnika wszystkich kryteriów
zawartych w niniejszej uchwale.”.
3. we wniosku stanowiącym załącznik do uchwały w części C słowa: „Wypełnia Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji” zastępuje się słowami: „Wypełnia Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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