UCHWAŁA NR XXXIV/424/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 24 listopada 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz na podstawie art. 28 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675) i na
podstawie art. 37 ust. 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 2007r. Nr 34 poz.
206, Nr 171 poz. 1208) uchwala się, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym”, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XIV/121/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 157, poz. 1502, zm. Dz.Urz. Woj.
Podl. z 2008r. Nr 47, poz. 425), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. W skład Kapituły wchodzą:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
2) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Białegostoku,
3) trzech przedstawicieli organizacji sportowych: sportowców, trenerów,
działaczy sportowych,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych.
2. Zasady i tryb działania Kapituły określa Prezydent Miasta Białegostoku w
drodze zarządzenia.”
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznawane będą zawodnikom:
1) występującym w zespole białostockiego klubu sportowego, który zdobył 1, 2 lub 3
miejsce w rozgrywkach na najwyższym poziomie w danej dyscyplinie, awansował do
najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikował się do rozgrywek europejskich,
w kategorii seniorów - do wysokości 25 000 zł dla jednego zawodnika; maksymalna
liczba zawodników w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę finansową wynosi: gry
zespołowe małe – nie więcej niż 12 osób, gry zespołowe duże – nie więcej niż 20 osób;
2) w dyscyplinach indywidualnych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody
reprezentowali białostocki klub sportowy i zajęli miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach
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Europy, Mistrzostwach Świata w kategorii seniorów, Igrzyskach Olimpijskich lub
Igrzyskach Paraolimpijskich– do wysokości 30 000zł.”
3) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe zawodnikom,
działaczom i trenerom, zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników,
składa się: w grach zespołowych - po zakończeniu rozgrywek ligowych lub
mistrzostw, w dyscyplinach indywidualnych - po zakończeniu mistrzostw,
w roku zakończenia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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