UCHWAŁA NR XIV/82/15
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w
rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715 oraz z 2015r., poz.
1321), Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących
w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 82, poz. 595) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Wnioski o stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminach: do 15
stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego i są one rozpatrywane w ciągu 30 dni po upływie
terminów ich składania.”,
b) w ust. 5 uchyla się punkt 1
c) ust.6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dołącza się:
1) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
a) w przypadku zawodnika medalisty komunikat końcowy zawodów lub inny dokument
potwierdzony za zgodność z oryginałem,
b) w przypadku zawodnika będącego członkiem kadry narodowej, dokument potwierdzający
powołanie zawodnika do kadry narodowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem.
2) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) oświadczenie klubu o zgłoszeniu zawodników do rozgrywek ligowych w danej dyscyplinie
sportu,
b) komunikat końcowy uwzględniający tabelę na zakończenie ostatnich rozgrywek ligowych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marcin Zajączkowski
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