
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/243/16 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  

oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. 

poz. 446), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 

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

nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. nr 31, poz. 394 i z 2015 r. poz. 1557) wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym, w zależności od osiągniętego poziomu mistrzostwa sportowego, mogą 

być przyznane stypendia.", 

2) w  § 51 : 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Celem wspierania uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta 

Legnicy i upowszechniania kultury fizycznej ustanawia się nagrody sportowe dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów.", 

b) uchyla się ust. 11, 

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

"12. Wysokość nagród wynosi: 

1) 450 zł dla uczniów szkół podstawowych, 

2) 550 zł dla uczniów gimnazjów, 

3) 650 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.", 

d) uchyla się ust. 13, 

3) uchyla się § 6. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Szetelnicki 
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