UCHWAŁA NR XXI/146/2020
RADY GMINY MALANÓW
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów,
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), Rada
Gminy Malanów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień
za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:
1) treść ppkt 1 w § 2 pkt 2 Uchwały otrzymuje aktualnie brzmienie: „jest mieszkańcem Gminy Malanów albo
pobiera naukę na terenie Gminy Malanów”
2) treść § 5 ust. 3 Uchwały otrzymuje aktualnie brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium można składać
w Punkcie Obsługi Klienta i Inwestora w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów,
w terminie
od
dnia
7 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku
poprzedzającym rok, na który zostanie przyznane stypendium”.
3) treść § 9 ust. 3 Uchwały otrzymuje aktualnie brzmienie: „Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
można składać w Punkcie Obsługi Klienta i Inwestora w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62709 Malanów, w terminie od dnia 7 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając
wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, na który zostanie przyznane stypendium”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Karol Płóciennik
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI/146/2020
RADY GMINY MALANÓW
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości
stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Rada Gminy Malanów, w oparciu o przepis art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
określiła, w drodze Uchwały Nr XIV/73/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których
mowa w art. 31 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy. Projekt przedkładanej aktualnie Uchwały doprecyzowuje
katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego poszerzając ten katalog
o osoby pobierające naukę na terenie Gminy Malanów, pod warunkiem spełniania łącznie pozostałych
wymaganych kryteriów. Proponowana zmiana otwiera możliwość ubiegania się o stypendium sportowe również
przez osoby godnie reprezentujące Gminę Malanów w sytuacji, gdy pobierają na terenie Gminy Malanów
naukę, nie będąc jednak jej mieszkańcami. Projekt przedkładanej aktualnie Uchwały wprowadza jednocześnie
jednolite terminy składania wniosków o przyznanie zarówno stypendium sportowego, jak też nagród
i wyróżnień.
Wobec powyższego, podjęcie przedłożonej Uchwały należy ocenić jako uzasadnione.
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