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z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia
zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 4 ) Wnioski określone w ust. 3 składa się w terminach: od 1 do30 czerwca oraz od 1 do
30 listopada danego roku kalendarzowego.”.
2. § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 5 ) Zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie w grach zespołowych w roku 2012
przysługuje dodatkowy termin tj. od 16 stycznia do 15 lutego.”.
3. § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 3 ) Dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym może być przyznana nagroda pieniężna I, II lub III stopnia. Wysokość
nagród określa się następująco:
a) nagroda I stopnia- do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę
b) nagroda II stopnia- do 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę
c) nagroda III stopnia- do 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr V/26/11 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
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