UCHWAŁA NR 506/10
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 217/08
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U z 2005 r. Nr 155, poz.
1298 ze zmianami)
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości
stypendiów sportowych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 217/08 z dnia 25
czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy
Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe wprowadza się następujące
zmiany :
§ 2. ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie :
„Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym do czasu ukończenia nauki
w szkole ponadgimnazjalnej:
a) zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki – zrzeszonym lub nie
zrzeszonym w klubach sportowych,
b) zamieszkałym poza terenem Gminy, będącym uczniem szkoły na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki oraz zrzeszonym w klubie sportowym z siedzibą w Gminie
Ożarów Mazowiecki – pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego
w gminie, której jest mieszkańcem."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Blanka Jabłońska
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Uzasadnienie
Proponowana zmiana § 2. ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych, stanowiącego załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla
zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe
stwarza możliwość dalszej pomocy finansowej młodzieży uzdolnionej sportowo,
kontynuującej naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami
Regulaminu stypendium mogła otrzymać osoba, która nie ukończyła 16 lat. Warunek ten
dyskryminował młodzież ze szkół ponad gimnazjalnych.

Id: FRKPM-SAQRF-VWYTN-DYFEG-PLRUB. Podpisany

Strona 1

