
UCHWAŁA NR X/103/2015
RADY POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/93/2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z 
późn. zm.1))

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/93/2015 Rady 
Powiatu Kartuskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych 
Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 
wprowadza się nastepujące zmiany:

1) przed § 1 dodaje się jednostkę systematyzacyjną o nazwie: „Rozdział 1. Postanowienia ogólne.”

2) w § 3  ust.1  otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium  może zostać przyznane zawodnikowi, mieszkającemu na terenie powiatu kartuskiego,   
uprawiającemu  dyscyplinę  sportu we współzawodnictwie sportowym  organizowanym przez polski 
związek  sportowy lub podmioty  działające  z jego upoważnienia albo dyscyplinę w sportach osób 
niepełnosprawnych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321.
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UZASADNIENIE

Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z konieczności uzupełnienia w Regulaminie stanowiącym załącznik

do uchwały oznaczenia jednostki systematyzacyjnej ”Rozdział 1.Postanowienia ogólne”

Przepisy regulaminu zostały usystematyzowane w dwa rozdziały. Na skutek omyłki pisarskiej ominięto

oznaczenie "Rozdział 1. Postanowienia ogólne".

Ponadto proponowana zmiana § 3 ust.1 Regulaminu ma na celu umożliwienie klubom i organizacjom

sportowym wnioskować o przyznanie stypendium zawodnikom uprawiającym dyscyplinę sportu we

współzawodnictiwe sportowym organizowany,m przez polski związek sportowy lub podmioty działające z

jego upoważnienia albo uprawiającemu dyscypliny w sportach osób niepełnosprawnych.

Opracował:

Wojciech Okroj

Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji
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