Uchwała Nr 211/XXII/2004
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysoko ci i warunków przyznawania nagród
za wybitne osi gni cia sportowe zawodnikom i trenerom
zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz dzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pó n.
zm.) art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718
z pó n. zm.) oraz art. 28 ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz.889 z pó n. zm.)
uchwala si co nast puje:
§1
Do otrzymania nagrody za wybitne osi gni cia sportowe uprawnieni s
zawodnicy i trenerzy w kategorii juniorów i seniorów w przypadku
osi gni cia
wysokiego
wyniku
sportowego
we
współzawodnictwie
przynajmniej ogólnopolskim.
§2
Z wnioskiem o nagrod dla zawodnika i trenera powinien wyst pi prezes
klubu sportowego, prezes stowarzyszenia kultury fizycznej b d dyrektor
szkoły.
§3
Wnioski o nagrod nale y składa w terminie do ko ca pa dziernika danego
roku.
§4
Wnioski zło one w Kancelarii Starostwa podlegaj
Komisj powołan przez Zarz d Powiatu.

zaopiniowaniu przez

§5
Wysoko
nagrody nie mo e by wy sza ni najni sze wynagrodzenie
ustalone przez Trójstronn Komisj ds. Społeczno – Gospodarczych /Dz. U.
z 2000 r. Nr 200 poz. 1679 z pó n. zm./
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§6
Wybitny sportowiec i trener mo e otrzyma
danego roku.

tylko jedn

nagrod

w ci gu

§7
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu w Kłobucku.
§8
Traci moc uchwała nr 193/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia
25 pa dziernika 2004 roku w sprawie ustalenia wysoko ci i warunków
przyznawania nagród za wybitne osi gni cia sportowe, zawodnikom
zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego
§9
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego.

