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UCHWAŁA NR XVII/150/2015 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz 

przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. tekst jedn. z 2015 r. poz. 1515), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. tekst jedn. z 2014 r. poz. 715) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad 

i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród 

i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym, zmienionej uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

22 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu właściwej ds. 

sportu,”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Urząd Miejski w Sandomierzu.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie  

Potrzeba wprowadzenia niniejszych zmian w Uchwale nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 kwietnia 2011 r. spowodowana jest potrzebą zachowania ciągłości 

w składzie osobowym Komisji Stypendialnej. Z uwagi na zmiany zachodzące w strukturze oraz 

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu istnienie potrzeba stałego określenia 

członka Komisji Stypendialnej z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej merytorycznie za sprawy 

z zakresu sportu, niezależnie od nazwy i struktury tej komórki. Analogicznie w celu zapewnienia 

sprawności i ciągłości prac Komisji Stypendialnej jej obsługę organizacyjną zapewni Urząd Miejski 

w Sandomierzu. 


