
UCHWAŁA NR XXVII/219/2012

RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

za osiągnięte wyniki sportowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 

857 ze zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§4. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który w roku 

kalendarzowym na jaki ma zostać przyznane stypendium lub w roku kalendarzowym poprzedzającym 

proponowany okres pobierania stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w sporcie, mającym istotne 

znaczenie dla Miasta Nowy Targ." 

2. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§6. 1. Wnioski o stypendium sportowe składa się w terminie do dnia 30 

listopada, na okres wypłacania stypendium sportowego przypadający pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia następnego 

roku kalendarzowego. Burmistrz Miasta Nowy Targ może wyznaczyć inny termin składania wniosków oraz 

wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków." 

3. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§8. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 12 miesięcy w danym 

roku kalendarzowym." 

4. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§8. 2. Wysokość przyznanego stypendium sportowego - miesięcznej raty, nie 

może przekroczyć kwoty 3500 zł brutto. Od kwoty stypendium sportowego odprowadza się należne zobowiązania 

publicznoprawne, a w szczególności: składki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie 

społeczne i fundusz pracy." 

5. Wykreśla się §8 ust. 4 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Paweł Liszka
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