
UCHWAŁA NR VI/34/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta 
Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie 
(Dz.U. z 2014r. poz. 715) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowych z budżetu Miasta 
Zakopane stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XXXV/446/2012 z dnia 28 grudnia 
2012 r.w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.U.Woj. Małop. z 2013r., poz. 250) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 3. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W szczególnych okolicznościach kiedy mieszkaniec Zakopanego reprezentuje klub lub stowarzyszenia 
z siedzibą inną niż w mieście Zakopane, otrzyma nagrodę lub stypendium po uzyskaniu opinii Komisji Sportu 
i Turystyki Rady Miasta Zakopane.”;

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stypendia będą przyznawane w szczególności zawodnikom zakwalifikowanym do grup szkolenia 
centralnego polskich związków sportowych wszystkich kategorii  sportowych.”;

3) w § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Miasto Zakopane 
w wysokości:

1) dla  zawodników: od 200 zł do 5 000 zł;

2) dla trenerów i działaczy: od 1 000 zł do 10 000zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz
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