UCHWAŁA NR XIX/129/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH
z dnia 29 stycznia 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1463
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,, 3. Wzór wniosku o stypendium określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.”
2) § 8. otrzymuje brzmienie:
,, 1. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty może pozbawić stypendium w przypadku, gdy stypendysta:
1) przestał spełniać warunki określone w § 2. niniejszego regulaminu,
2) utracił zdolność do uprawiania sportu, potwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny
sportowej na okres powyżej 6 miesięcy,
3) odmówił udziału w treningach i zawodach sportowych,
4) przestał uprawiać sport,
5) rażąco narusza przepisy prawa.
2. Wniosek o pozbawienie stypendium sportowego może złożyć podmiot określony w § 3. niniejszego
regulaminu.
3. Podmioty wymienione w § 3. niniejszego regulaminu są zobowiązane do pisemnego informowania
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem
stypendium.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty może pozbawić stypendium z własnej inicjatywy po wystąpieniu
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. Pozbawienie stypendium sportowego należy do wyłącznych kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Prabutach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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