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WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 29 marca 2018
r. podpisany przez:
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UCHWAŁA NR LVII/315/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej
w Lubsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1863 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale XL/211/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska
i Rady Miejskiej w Lubsku (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2792) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uczniowie klas IV - VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz”;
2) w § 7 uchyla się ust. 5
3) w § 10:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Trenerowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 za przyczynienie się do
osiągnięcia przez zawodnika wysokich wyników sportowych, określonych w ust. 3, w danym roku
budżetowym za rok poprzedni, w zakresie dyscyplin wymienionych w § 5, może być przyznana nagroda
o wartości do 250 zł„
4) w § 11:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nagrody mogą być przyznane w następujących przypadkach i wysokości brutto do kwoty:
1) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach świata, pucharze świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich:
a) ustanowienie rekordu świata – 5000,00 zł
b) zdobycie I-go miejsca – 4000,00 zł
c) zdobycie II-go miejsca – 3000,00 zł
d) zdobycie III-go miejsca – 2000,00 zł
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2) za wyniki osiągnięte w Mistrzostwach Europy i Pucharze Europy:
a) ustanowienie rekordu Europy – 4000,00 zł
b) zdobycie I-go miejsca – 3000,00.zł
c) zdobycie II-go miejsca – 2000,00 zł
d) zdobycie III-go miejsca – 1000,00 zł
3) za wyniki osiągnięte w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski:
a) ustanowienie rekordu Polski – 2500,00 zł
b) zdobycie I miejsca – 1000 zł
c) zdobycie II miejsca – 500 zł
d) za zdobycie III miejsca – 250 zł
4) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach regionu, województwa:
a) ustanowienie rekordu regionu, województwa – 800,00 zł
b) zdobycie I miejsca – 500 zł
5) powołanie do kadry narodowej w zawodach głównych: mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata,
puchar Europy, puchar świata, olimpiada, paraolimpiada – 500,00 zł”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Trenerowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 za przyczynienie się do
osiągnięcia przez zawodnika lub zawodników wysokich wyników sportowych, określonych w ust. 2 i 3,
w danym roku budżetowym za rok poprzedni, w zakresie dyscyplin wymienionych w § 5, może być
przyznana nagroda w wysokości 400 zł.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Tomiałowicz

