
UCHWALA NR XLII/287/10
RADY GMINY SLAWNO

zdnia221utego2010r.

zmieniajqca uchwale^ w sprawie uchwalenia "Regulaminu stypendiow sportowych oraz
nagrod i wyroznien przyznawanych przez Gmin^ Slawno za wysokie wyniki we

wspolzawodnictwie sportowym".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr

173, poz. 1218;z 2008r. Nr 180,poz.l 11 l,Nr 223,poz.l458 oraz z 2009 r. Nr 52,poz.420 i Nr

157,poz. 1241), art. 35 i art. 37 ust.l pkt 2,ust 3a i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 446, Nr 136, poz.

970; z 2007 r. Nr 34, poz. 206 , Nr 171, poz. 1208) oraz art. 22 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulrurze fizycznej (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171,poz. 1208;

z 2008 r. Dz.U. Nr 195,poz. 1200; z 2009 r. Dz.U. Nr 62,poz.504, Nr 97,poz.801 i Nr

226,poz. 1809), Rada Gminy Slawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. W za^czniku do uchwaly Nr XX/153/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 30 maja 2008
roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu stypendiow sportowych oraz nagrod i wyroznien

przyznawanych przez Gmin? Slawno za wysokie wyniki we wspolzawodnictwie sportowym"

wprowadza si? nastepujajce zmiany:

1. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „ § 2.2.Trenerom i dzialaczom zasluzonym

w osi^ganiu przez zawodnikow wynikow, o ktorych mowa w ust. 1 moga^ bye przyznawane
wyroznienia i nagrody z budzetu Gminy Slawno".

2. § 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „ § 3. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1) zawodniku - nalezy przez to rozumiec cztonka klubu sportowego dziafajajcego na terenie Gminy Slawno, ktory

uprawia okreslona^ dyscyplin? sportu jako zawodnik amator lub zawodnik licencjonowany;

2) zawodniku amatorze - nalezy przez to rozumiec cztonka klubu sportowego dzialajajcego na terenie Gminy SJawno,
ktory uprawiajajc okreslona^ dyscyplin? sportu nie posiada licencji zawodnika,

3) zawodniku licencjonowanym - nalezy przez to rozumiec mieszkahca Gminy Slawno oraz cztonka klubu
dziafejajsego na terenie Gminy SJawno, ktory uprawiajajc okreslona^ dyscyplin? sportu posiada Hcencj^ zawodnika,

4) licencji zawodnika - nalezy przez to rozumiec uprawnienie do uczestnictwa we wspolzawodnictwie sportowym,
przyznawane na zasadach i w trybie przepisow ustawy o sporcie kwalifikowanym,

5) trenerze - nalezy przez to rozumiec osobe^ ktora posiada dyplom potwierdzaja^cy stopien trenerski uzyskany
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w trybie odr?bnych przepisow i szkola^c zawodnika przyczynife si? do uzyskania przez niego wysokiego wyniku
sportowego, w krajowym wspolzawodnictwie sportowym,

6) dziafeczu - nalezy przez to rozumiec osob? dziafejajsa^ w klubie sportowym na terenie Gminy Slawno zasluzona^
w osiaj2ni?ciu przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego w krajowym wspotzawodnictwie sportowym,

7) wysokim wyniku sportowym we wspofzawodnictwie krajowym - nalezy przez to rozumiec uzyskanie przez
zawodnika czofowych miejsc w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogolnopolskich
Turniejach Klasyfikacyjnych, albo w klasyflkacji na Mfodziezowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski
Juniorow, Ogolnopolskich Olimpiad Mfodziezy (Mistrzostw Polski Juniorow Mtodszych) lub innych turniejach
i zawodach sportowych o charakterze ogolnopolskim lub co najmniej wojewodzkim."

3. § 6 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „§ 6.4. Wszystkie dokumenty zwiazane ze

stypendiami, nagrodami, wyroznieniami przechowywane 33. w referacie Oswiaty, Zamowien

Publicznych, Kultury i Sportu Urzedu Gminy w Slawnie."

4. § 10. Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Stypendium sportowe moze otrzymac zawodnik,

ktory la^cznie spelnia nastejpujajse warunki:

1) uprawia dyscyplin? sportu zaliczona^ do programu Igrzysk Olimpijskich, lub w ktorej dziala okreslony Polski
I Zwiajzek Sportowy,

2) jest cztonkiem klubu dziafajajcego na terenie Gminy Slawno,

3) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osi^gnal wysoki wynik sportowy we wspolzawodnictwie
krajowym,

4) reprezentuje macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,

5) jest objejy programem szkolenia (plan startow i przygotowah),

6) w momencie przyznania stypendium nie ukonczyl 30 lat."

5. w § 13 ust.l skresla si§ pkt 5

6. § 16, ust.2 otrzymuje brzmienie: „ § 16.2. Nagrod? lub wyroznienie Wqjt Gminy Slawno

moze przyznac jako wyraz uznania trenerowi, dzialaczowi sportowemu, ktorzy przyczynili si§ do

osi^gni^cia wysokiego wyniku sportowego we wspolzawodnictwie sportowym przez

zawodnika."

* 7. § 19. otrzymuje brzmienie: „ § 19. Nagrode^ lub wyroznienie mozna przyznac:

1) zawodnikowi, ktory jednoczesnie:

a) w roku przyznania nagrody lub wyroznienia, albo w roku poprzednim osiaj^iajt wysoki wynik w krajowym
wspolzawodnictwie sportowym

b) reprezentuje postaw? godna^ nasladowania przez innych zawodnikow;

2) trenerowi, ktory jednoczesnie:

a) w okresie nie dluzszym niz rok przed przyznaniem nagrody lub wyroznienia przyczynil si? do osi^gni?cia
wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika w krajowym wspolzawodnictwie sportowym,

b) reprezentuje postaw? godna^ nasladowania przez zawodnikow, trenerow i dziafeczy;

3) dzialaczowi sportowemu, ktory jednoczesnie:

a) w okresie nie dluzszym niz rok przed przyznaniem nagrody lub wyroznienia wspomagal proces szkolenia
sportowego i przyczynil si? do uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego w krajowym
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wspokawodnictwie sportowym,

b) reprezentuje postaw? godna^ nasladowania przez zawodnikow, trenerow i dzialaczy sportowych,

c) w sposob nalezyty wypelnia swoje obowiajzki wobec organizacji sportowych, w ktorych jest zrzeszony."

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Siawno .

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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