
 

 

UCHWAŁA NR XV/82/19 

RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI 

z dnia 30 września 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 

nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 ) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1468, 1495) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale z dnia 15 lutego 2018 r. Nr LIII/323/18 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 1145) 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„Wysokość nagrody sportowej o której mowa w § 2 uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego 

oraz środków o których mowa w § 3 i nie może być niższa niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) i nie wyższa 

niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).”; 

2) §  6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić: 

1) pełnoletni zawodnik; 

2) małoletni zawodnik w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy; 

3) klub sportowy.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wniosek o przyznanie nagrody, o którym mowa w § 6 ust. 2, należy składać w Urzędzie Gminy 

Tomaszów Mazowiecki w terminie od 1 stycznia do 30 listopada danego roku kalendarzowego, w którym 

przyznawana jest nagroda.  

2. W sytuacjach szczególnych Wójt Gminy może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków 

o przyznanie nagrody sportowej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Krystyna Pierścińska 
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