
UCHWAŁA Nr XXV / 130 / 2017 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w 

sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 

zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
), oraz art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.
2
), Rada Gminy Polska Cerekiew 

uchwala, co następuje: 

§ 1  

W uchwale Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 

roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 

oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki 

sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  §  3 otrzymuje brzmienie: 

 

Stypendium może być przyznawane zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1. zamieszkuje na terenie gminy Polska Cerekiew,  

2. uprawia dyscyplinę sportową objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci, 

młodzieży i dorosłych, 

3. jest członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowego, oraz posiada kartę zgłoszenia, 

licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, 

4. został powołany do polskiej kadry narodowej i objęty przygotowaniami szkolenia 

centralnego do przynajmniej jednego sezonu startowego, lub 

5. został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Świata lub Europy, lub 

6. został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach  olimpijskich, lub  

7. zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, 

 

2.  §  5 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

 

2. Protokół z prac Komisji Stypendialnej podpisany przez Przewodniczącego zostanie 

przekazany Wójtowi Gminy, który postanawia o przyznaniu stypendium sportowego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321; Dz. U. z 2016 r. poz. 1170, poz. 

1171  


