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Poz. 3907
UCHWAŁA NR 446/XXXVII/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 25 października 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów
zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom
sportowym
Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.#)
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w
sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym
wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym, zmienionej uchwałą
Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ Nagrody finansowe mogą być przyznane za osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich
dyscyplinach sportowych oraz dyscyplinach objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży.
Wysokość nagród ustala się następująco:
1) za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich – do 20 000 zł;
2) za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata – do 15 000 zł;
3) za zdobycie medalu w Mistrzostwach Europy – do 10 000 zł.”;
2) W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) reprezentuje województwo
Pomorskiego.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Jan Kleinszmidt

