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3. W przypadku osiągnięcia wysokiego wyniku 
sportowego, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5, 
potwierdzenie wystawione przez właściwy polski 
związek sportowy powinno zawierać dodatkowo 
informację o ilości zawodników lub drużyn biorą-
cych udział w zawodach (konkurencjach, katego-
riach), w których wynik sportowy został osiągnięty. 

4. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, 
w którym wysoki wynik sportowy został osiągnię-
ty. W przypadku osiągnięcia wysokiego wyniku 
sportowego w grudniu, wniosek można składać do 
końca stycznia roku następującego po roku, które-
go wniosek dotyczy. 

5. Burmistrz Polkowic może przyznać nagrodę 
i wyróżnienie z własnej inicjatywy. 

6. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są 
dwukrotnie w roku kalendarzowym: 
1) za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego  

w I półroczu nagrody i wyróżnienia przyznaje  
i wręcza się w II półroczu;  

2) w przypadku osiągnięcia wysokiego wyniku spor-
towego w II półroczu, nagrody i wyróżnienia przy-
znaje i wręcza się w I półroczu roku następnego. 

7. W uzasadnionym przypadku Burmistrz Po-
lkowic może przyznać i wręczyć nagrodę oraz wy-
różnienie w innym terminie. 
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UCHWAŁA NR 20/IV/10 
 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmiany treści uchwały nr 308/XLII/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).  

§ 1. W uchwale nr 308/XLII/10 Rady Miejskiej 
Węglińca z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Węgliniec wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. W § 11 w treści tytułu paragrafu skreśla się 
fragment będący symbolem cyfrowym „1.11”. 

2. W § 11 w treści ust. 4 pkt. 2 lit. b skreśla się 
fragment będący symbolem cyfrowym „1.11”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady: 
Waldemar Błauciak 
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