
UCHWAŁA NR LXII/515/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1133 z późn. zm.2)) w związku z § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych gminy 
Staszów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 289 poz. 3341 z późn zm.3)) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wskazuje się następujące osoby jako przedstawicieli Rady Miejskiej w Staszowie do Komisji stypendialnej 
w 2022 roku: 

1) Pan Wojciech Charyga, 

2) Pan Mariusz Łazarz. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.2054, poz. 2142 
3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013r. poz. 2771 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych gminy Staszów, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 
2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za 
wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 289 poz. 3341 z późn. zm.) Burmistrz miasta i gminy Staszów w drodze 
zarządzenia powoła skład Komisji stypendialnej zgodnie z cytowanym Regulaminem. Biorąc pod uwagę 
powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2B80E20C-41AE-4EF3-9386-473EBD0B2798. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



