
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/371/13 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany w uchwale określającej zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju 

i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla 

trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, także innych osób 

(działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

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

(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (tj. Dz.U. z 2010 r.,         

Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych  

Rada Gminy Ornontowice  

uchwala co następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym zasady, tryb oraz rodzaj i wysokość nagród dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1  do Uchwały nr XXXIII/338/13 Rady Gminy 

Ornontowice z dnia 24 września 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013 r. poz. 6029) w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe, także innych osób (działaczy sportowych )wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej wprowadza się następującą zmianę:  

1) § 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: " § 2  nagroda przyznawana być może osobie fizycznej będącej 

zawodnikiem klubu sportowego na terenie Gminy Ornontowice, która osiągnęła wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym zarówno w dyscyplinach, których rozgrywki odbywają się we 

współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub zagranicznym, organizowanym przez związki sportowe, 

a także w innych dyscyplinach olimpijskich". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Zientek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 7969
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