U C H W A Ł A Nr XII/112/08
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród
Gminy Kowalewo Pomorskie.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz.
U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ), art. 37 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, z 2006r. Nr 64 poz.
448, Nr 136, poz. 970, z 2007 Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208 ) uchwala się, co
następuje:
§ 1 W uchwale nr XIV/114/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30
czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy
Kowalewo Pomorskie ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 87, poz.1533, z 2007r.
Nr 21, poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie ;
„§ 3 Określa się zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagród
trenerom i działaczom zasłużonym w osiągnięciu wyniku przez wyżej
wymienionych zawodników stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;”
2) w załączniku nr 3 dodaje się § 10 w brzmieniu ;
„10.1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla trenerów i działaczy sportowych
zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników zawodników we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
2. Działacze sportowi i trenerzy, którzy nie uzyskali nagród za wysokie wyniki
sportowe, mogą uzyskać nagrodę doroczną za wybitne osiągnięcia sportowe.
3. Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
4. Wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki i wybitne osiągnięcia sportowe
działaczom i trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników przez ich zawodników,
składa się ;
1) po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw w grach zespołowych;
2) po zakończeniu mistrzostw, w roku ich zakończenia w dyscyplinach
indywidualnych.

5. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową
6. Nagrody finansowe mogą być przyznawane wysokości nie przekraczającej 200 %
minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach.
7. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego z
własnej inicjatywy lub na wniosek związków sportowych, stowarzyszeń kultury
fizycznej lub Miejsko-Gminnej Rady Sportu.”
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
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