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UCHWAŁA NR XXIX/535/17
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
roku, poz. 446 ze zm.), art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1463) Rada Gminy uchwala:
§ 1. W uchwale nr XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Kobierzyce są:
badminton, boks, gimnastyka, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajakarstwo, karate, kendo, kolarstwo,
koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,
pływanie, podnoszenie ciężarów, sporty motorowe, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka,
taekwon-do, taekwondo olimpijskie, taniec sportowy, tenis stołowy, tenis ziemny, wioślarstwo, triathlon,
zapasy, żeglarstwo."
2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie stypendium
składają wniosek w Urzędzie Gminy Kobierzyce w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia stypendium z tym, że w roku 2017 do 31 października".
3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia
uzyskane w okresie 12 miesięcy poprzedzających ostateczną datę składania wniosku, tj. 30 września
danego roku".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z wyłączeniem § 4 ust. 3, który ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce:
E. Regulska

