
UCHWAŁA NR XX/193/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. §3 ust.1 pkt 1 lit.a otrzymuje brzmienie: "a) jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub 
organizacji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej,", 

2. w §3 ust.1 pkt1 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: "e) jest mieszkańcem Powiatu Buskiego.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

Krzysztof Gajek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, a także stypendia dla trenerów prowadzących szkolenie w/w zawodników. Ustawa ta 
jednocześnie nakazuje organowi przyznającemu stypendium uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji 
w tej sprawie nie tylko wyniku sportowego osiągniętego przez kandydatów do Stypendium, ale również 
znaczenie dyscypliny sportowej uprawianej przez kandydatów dla jednostki samorządu terytorialnego. 

W oparciu o w/w ustawę od 25 lutego 2011 r. w Powiecie Buskim funkcjonuje uchwała Nr VI/40/2011 
Rady Powiatu w Busku – Zdroju określająca zasady przyznawania Stypendium Sportowego Starosty 
Buskiego. 

Na wniosek Pana Roberta Gwoździa Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zaistniała konieczność 
zmiany przedmiotowej uchwały, poprzez zniesienie warunku przynależności knadydatów do Stypendium do 
klubów i organizacji sportowych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Buskiego. Zniesienie jednak 
zapisu dot. związku organizacji sportowych z Powiatem Buskim powoduje, że kandydaci do Stypendium 
bedą mogli otrzymywać stypendia nie mając żadnych zwiazków z Powiatem Buskim. W celu uniknięcia 
takiej sytacji zasadnym jest wprowadzenie dodatkowych zmian poprzez dodanie warunku mówiącego 
o tym, iż zawodnik ubiegający się o stypendium musi być mieszkańcem Powiatu Buskiego. 
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