
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/20/2014 

RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/35/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 

nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. 2013.594 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz.U. 2010.127.857 ze zm.), Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Regulaminie przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Zielonki oraz Sportowego Wyróżnienia 

Gminy Zielonki, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/35/2013 Rady Gminy Zielonki 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. §5. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uprawia jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje 

się w wykazie polskich związków sportowych prowadzonych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku zdobył: a) tytuł Mistrza Małopolski, powołano go do kadry Małopolski 

i reprezentuje kadrę na oficjalnych zawodach, b) zajął miejsce od I-X na Mistrzostwach Polski w sportach 

indywidualnych lub drużynowych, c) zajął miejsca od I-X w prestiżowych zawodach międzynarodowych.”; 

2. §6. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uprawia jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje 

się w wykazie polskich związków sportowych prowadzonych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął: a) zajął miejsce II-III w Mistrzostwach Małopolski, 

b) jest reprezentantem Polski w zawodach międzynarodowych”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Zielonki 

Ryszard Krawczyk 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 2489
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