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UCHWAŁA NR VII/28/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. W § 2. ust. 1. uchwały wyrazy "31 stycznia" zastępuje się wyrazami "10 lutego". 
2. W Regulaminie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 

wysokości stypendiów sportowych: 
1)w § 3. ust. 2. wyrazy "30 stycznia" zastępuje się wyrazami "31 stycznia". 
2)w § 4. ust. 1. wyrazy "30 stycznia" zastępuje się wyrazami "10 lutego". 

3. W Regulaminie w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne 
osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród w § 6. ust. 1. 
wyrazy "30 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 grudnia". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą wsteczną od 16 października 2010 r. 
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Uzasadnienie

Na sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu 29 grudnia 2010 r. na wniosek radnych Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz wprowadził autoporawkę do uchwały nr IV/15/2010 w sprawie zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, dokonując zmiany terminów powołania Komisji ds. 
Stypendiów oraz Komisji ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych. Zmiany te zostały uwzględnione 
jedynie w samej uchwale. Konieczne jest uwzględnienie w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały. 
Zmiany dotyczą: 1) uzgodnienia daty 31 grudnia, wskazanej w par. 2 ust. 2. uchwały nr 
IV/15/2010 z datą wskazaną w par. 6 ust. 1 załącznika nr 2 (wcześniej 30 
grudnia); 2) urealnienia czasu przeznaczonego na zebranie się i pracę Komisji ds. Stypendiów 
Sportowych (od końcowej daty składania wniosków - 31 stycznia - do 10 
lutego); 3) przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego do 
końca miesiąca, tj. do 31 stycznia (wcześniej 30 stycznia). 


