UCHWAŁA NR XLIII/337/2021
RADY GMINY TERESIN
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania
wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 31 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 5 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/24/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2015 r. poz. 1838) zmienionej uchwałą nr V/75/2019 z dnia 4 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2019 r. poz. 3238) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 2 dodaje się pkt 2a o treści:
„2a) zawodnikom zamieszkałym na stałe w Gminie Teresin lub trenującym na terenie Gminy Teresin, którzy:
a) reprezentowali Polskę podczas igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw świata seniorów,
mistrzostw Europy seniorów,
b) zdobyli medale igrzysk olimpijskich,
c) ustanowili rekord igrzysk olimpijskich, rekord świata seniorów, rekord Europy seniorów, rekord Polski
seniorów,
d) zostali powołani do reprezentacji Polski (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego,
e) osiągnęli wysoki wynik sportowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 uchwały;”;
2) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika i trenera nie może przekroczyć 5.000 zł z wyjątkiem
zawodników, o których mowa w ust. 4.”;
3) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nagroda finansowa
przekroczyć 25.000 zł.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
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