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UCHWAŁA NR X/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co
następuje:
w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 386, poz. 4290 z dnia 17 grudnia 2011 roku) wprowadza się
następujące zmiany:
§ 1. 1. § 3 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały jw. otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust. 2.
Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Burmistrza w terminie do 30 września każdego roku.”.
2. W § 3 ust. 2 Regulaminu uchyla się pkt 1-3.
3. § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „§ 5 ust. 1. Posiedzenie komisji powinno się odbyć i zakończyć najpóźniej w ciągu 60 dni po upływie terminu składania wniosków.”.
4. § 8 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 1. Stypendium przyznawane jest Zarządzeniem
Burmistrza Miasta na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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