
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/204/2017 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród, 

wyróżnień i stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Doln., poz. 1873 z dnia 24 maja 2012 roku oraz Dz. Urz. 

Woj. Doln., poz. 3709 z dnia 9 września 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust. 1 pkt 2) wykreśla się tekst: „będąca mieszkańcem Gminy Leśna lub należąca do klubu 

sportowego działającego na terenie Gminy Leśna”. 

2. W § 1 wprowadza się ust. 3 o treści: „Lista dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy Leśna: 

kajakarstwo, kajak polo, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, aerobik sportowy”. 

3. Wykreśla się dotychczasową treść § 9 ust.1 i nadaje się nowe brzmienie: „Nagroda indywidualna  

dla osoby fizycznej oraz trenera za osiągnięte wyniki sportowe wynosi 500 zł, a dla członka zespołu  

za osiągnięte wyniki sportowe wynosi 250 zł”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały wraz z załącznikiem pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

S. Marczyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1158
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