
UCHWALA NR XLV/319/14
RADY GMINY SLAWNO

zdnia 7 maja2014 r.

zmieniajsjca uchwale^ w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslajqcego szczegolowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokosci stypendiow sportowych oraz nagrod sportowych

i wyroznien dla zawodnikow i trenerow

Na podstawie art. art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z2013r. poz. 594, poz. 645,poz.l318; z 2014 r.poz.379) oraz art.31 ust.3 i art. 35 ust.6 ustawy zdnia
25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z2011r . Nr 171.poz.l016,Nr
185,poz.l092,Nr 208,poz.l240 i 1241,poz.490; z2013r. poz. 829 oraz z2014r. poz. 7) Rada Gminy Slawno
uchwala, co nast^puje:

§ 1. W zat^czniku do uchwary Nr VII/37/11 Rady Gminy Slawno zdnia Hkwietnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu okreslaj^cego szczegolowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokosci stypendiow sportowych oraz nagrod sportowych i wyroznien dla
zawodnikow i trenerow" wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. w § 10 skresla sie ust. 2 i 3.

2. § 13,ust.l otrzymuje brzmienie:

,,l.Nagroda ma charakter pieni^zny lub rzeczowy, ajej wartosc w roku kalendarzowym nie moze
przekroczyc kwoty:

- dla zawodnikow w dyscyplinach sportow indywidualnych - 2.500 zl brutto;

- dla zawodnikow w dyscyplinach sportow zespolowych - 3.000 zl brutto l^cznie dla zespolu (druzyny);

- dla trenera - 1.500 zl.brutto.".

3. w § 13 dodaje sie ust.4 w brzmieniu:

,,4. Nagrody moga. bye przyznawane kilka razy w roku, a ich i^czna wartosc nie moze przekroczyc kwot
okreslonych w § 13,ust. 1.".

4. § 17,ust.4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Wszystkie dokumenty zwia^ane ze stypendiami, nagrodami i wyroznieniami przechowane 53
w Referacie Oswiaty, Promocji, Kultury i Sportu w Urz^dzie Gminy w Slawnie".

§ 2. Wykonanie uchwary powierza sie Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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