
 

 

UCHWAŁA NR XLII/408/2018 

RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 16 października 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/414/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. 

w sprawie „przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego “SPORTOWIEC” oraz nagród i wyróżnień 

przyznawanych przez Gminę Pawłowice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym” 

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 10, art 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej. 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XXXVIII/ 414 /2010  z dnia 19.10.2010 r. 

w sprawie  przyjęcia  Regulaminu  programu  stypendialnego „SPORTOWIEC” oraz  nagród  i wyróżnień 

przyznawanych przez Gminę Pawłowice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (Dz. U.  

Woj. Śl. Nr 258 poz. 4046 z 2010 r.) zmienionej uchwałami: Uchwałą Rady Gminy Pawłowice  

nr XI/143/2011 z dnia 25.10.2011 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 298 poz. 5014 z 2011 r.), Uchwałą Rady Gminy 

Pawłowice nr XXXI/387/2013 z dnia 22.10.2013 r. (Dz. U. Woj. Śl. poz. 6253 z 2013 r.), Uchwałą Rady 

Gminy Pawłowice nr XV/138/2016 z dnia 26.01.2016 r. (Dz. U. Woj. Śl. poz. 742 z 2016 r.), Uchwałą Rady 

Gminy Pawłowice nr XXII/212/2016 z dnia 22.11.2016 r. (Dz. U. Woj. Śl. poz. 6100 z 2016 r.): 

1) zmienić § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

"Zawodnik może otrzymać stypendium, nagrodę  jeżeli w zawodach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) brało 

udział co najmniej 8 osób w danej konkurencji, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn.” 

2) w § 1 dodać ust. 4 o treści: 

"W przypadku osób niepełnosprawnych:" 

1) kryterium wieku o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 nie obowiązuje, 

2) zawody o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 mogą być organizowane także przez organizacje pozarządowe 

zarejestrowane na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki 

3) zmienić § 15 ust. 2 , który otrzymuje brzmienie: 

"Stypendium i nagroda mogą być przyznane danemu zawodnikowi tylko 1 raz w roku". 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01.01.2019 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Aleksander Szymura 
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