UCHWAŁA NR IV/16/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Osoby fizyczne:
- zamieszkałe na terenie Gminy Pińczów lub
- będące członkami klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Pińczów,
które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym, mogą otrzymywać stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych niniejszą
uchwałą.
§ 2. Nagrody mogą być również przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników klubu
sportowego działającego na terenie Gminy Pińczów osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, a także
przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1 i 2 określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie:
określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), w związku
z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 127 poz. 857 z późn.zm.)
samorządy są uprawnione do przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników
sportowych. Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród
i wyróżnień sportowych ze środków budżetu Gminy Pińczów w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 127 poz. 857 z późn.zm.) Wybitne osiągnięcia
sportowe zasługują na szczególne wyróżnienia, gdyż każdy sukces tworzy pozytywny wizerunek Gminy, z której
wywodzi się nagrodzony. Sukcesy mają także pozytywny wpływ na rozwój sportu, dlatego też podejmowanie
wysiłku na rzecz uhonorowania wybitnych sportowców jest bardzo ważne, a ich nagradzanie i wyróżnianie ma nie
tylko aspekt motywacyjny dla wyróżnionych, promocyjny dla samorządu, ale też wychowawczy dla dzieci
i młodzieży, co w czasach poszukiwania ideałów i właściwych wartości jest istotnym zadaniem także dla
samorządu gminnego. Wobec powyższego, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 r.
Regulamin
Zalacznik1.doc
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