UCHWAŁA NR XLIII/9180014
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaly nr XXXIX/l i60l20l0 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodon lub krajowym współzawodnictwie sportowym
oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art, l6 ust. L3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. O ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 20l] r. Nr !97, poz. 1 l72 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:
§ I. Ogłosić tekst jednolity uchwały nr XXXIX/ 1 160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia IO listopada
2010 r. wsprawie nagród iwyrómień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
wmiędzynarodowym lub krajowym WSpółzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej wGliwicach, które
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Obwieszczenie (załącznik do niniejszej
Województwa Śląskiego.

uchwały)

podlega ogłoszeniu tzienniku Urzędowym

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice
§ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

zewodnicząc Rady
iejskie' w Gl wicach

Id: IAEŻDEZD-BOZB-44CD-8843-E4DB85CA3094. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/918/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 8 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIX/l 160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
I. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Lt. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.117?. z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIX/ 1 160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli Wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 186)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
l) uchwałą nr XXXIV/68610013 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 9maja 2013 r. ozmianie uchwały
w sprawie

nagród

iwyróżnień

dla

zawodników,

którzy

osiągnęli

wysokie

wyniki

sportowe

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Sląskiego z 2013 roku poz. 3898)
2. Obwieszczenie wchodziw życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
'skiej w Gl'
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Załącznik Nr I do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 8 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/l 160/20l0
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
(Iekst jednolity)
Na podstawie art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr !27,
poz. 857) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200] r. Nr
[42, poz. 1594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta.
Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:
§l.
Ustanowić
nagrody
iwyróżnienia
dla zawodników,
którzy
wmiędzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

osiągnęli
wysokie
wyniki
dla trenerów iinnych osób

§2.
Określić wysokość nagród pieniężnych, rodzaje wyróżnień oraz zasady ich przyznawania
w dyscyplinach indywidualnych idrużynowych zarówno dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie
wyniki
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, jak idla trenerów iinnych
osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, jak w załączniku nr l do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
' § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
Województwa
Śląskiego,
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ i 160/20ł0
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

WARUNKI l TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ORAZ WYSOKOŚCI NAGRÓD
PIENIĘŻNYCH DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNELI WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
w MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓLZAWODNICTWIE SPORTOWYM ORAZ
TRENERÓW I INNYCH osón WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI w DZIALALNOŚCI
SPORTOWE.]
§1. Prezydent Miasta Gliwice może przyznawać nagrody iwyróżnienia zawodnikom, którzy osiągnęli
znaczące wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom
i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2. 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:
a) nagrody pieniężne,
b) nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł,
c) wyróżnienia w postaci dyplomów, pamiątkowych statuetek lub listów gratulacyjnych.
2.

Nagrodę pienięmą może otrzymać zawodnik, który w dniu uzyskania wyniku sportowego miał

ukończony 16. rok życia.
§3. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać osoby zamieszkujące w Gliwicach.
§4. Zawodnik, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami wdziałainości sportowej może
otrzymać nagrodę iwyróżnienie za uzyskane w danym roku kalendarzowym jedno (najwyższe) osiagnięcie
sportowe lub za całokształt osiągnięć.
§ 5. 1. Nagrody dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu mogą być przyznane za osiągnięcia
sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych:
3) Nagroda I stopnia za zajęcie miejsca od 1 do lli na igrzyskach Olimpijskich,
b) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca od W do W na Igrzyskach Olimpijskich, od [ do III na Mistrzostwach
Swiata iub Mistrzostwach Europy,
0) Nagroda III stopnia za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy oraz na
Mistrzostwach Polski,
d) Nagroda W stopnia za uzyskanie wyniku mającego charakter szczegóinego wyczynu sportowego.
2. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych ustala się w następujących wysokościach:
a)”Nagroda i stopnia do kwoty 30.000 zł,
b)” Nagroda ll stopnia do kwoty 15.000 zł,
c)”Nagroda I!! stopnia do kwoty 8.000 zł,
IiZmieniony przez §I ust, I uchwały nr XXXIV/6860013 Rady Miejskiej wGliwicacII zdnia 9maja 2013 r. ozmianie uchwały
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdzialalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem l5 maja 20l3 r.
2›Zmieniony przez §l ust.2 uchwały nr XXXIV/686120l3 Rady Miejskiej w Gliwicach zdnia 9maja 20]?: r. ozmianie uchwal
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki Sportowe w międzynarodowym lub krajowy
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdzialalności sportowej
(DZ. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 roku poz. 3898) która weszla w życie z dniem l5 maja 20l3 r.
3)Zmieniony przez 55! ust. 3 uchwały nr XXXIV1686/20l3 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 9maja 20l3 r. ozmianie uchwaly
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d)” Nagroda lV stopnia do kwoty 5.000 zł.
§6.” l. Nagrody dla zawodników w zespołowych dyscyplinach sportu mogą być przyznane we wszystkich
kategoriach wiekowych w systemie pięciostopniowym:
a) Nagroda I stopnia za zajęcie miejsca od l do lll na Igrzyskach Oiimpijskich,
e) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca od W do V] na Igrzyskach Olimpijskich, od I do [ll na Mistrzostwach
Świata lub Mistrzostwach Europy,
f) Nagroda lll stopnia za zajęcie miejsca od 1 do lil na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub Pucharze
Swiata oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej
b) Nagroda lV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,
0) Nagroda V stopnia za grę i utrzymanie się w tej samej klasie rozgrywek ligOWych.
2. Liczba zawodników zgłoszonych przez klub sportowy do nagrody lub wyróżnienia w dyscyplinach
zespołowych nie może przekroczyć liczby zawodników uprawnionych do gry w zawodach.
3.“) Nagrody pieniężne wdyscyplinach zespołowych, wktórych rywalizacja odbywa się na co najmniej
trzech ogólnopolskich poziomach rozgrywkowych (warunek dot. liczby poziomów rozgrywkowych
nie dotyczy sportu niepełnosprawnych) ustała się w następujących wysokościach:
a) Nagroda I stopnia do kwoty 30.000 zł,
!3) Nagroda II stopnia do kwoty 15.000 zł,
(3) Nagroda lli stopnia do kwoty i2.000 zł,
(1) Nagroda IV stopnia do kwoty 10.000 zł,
c) Nagroda V stopnia do kwoty 8.000 zł.
4.” Nagrody pieniężne w pozostałych dyscyplinach sportowych ustala się w następujących
wysokościach:
a) Nagroda I stopnia do kwoty 10.000 zł,
b) Nagroda Il stopnia do kwoty 5.000 zł,
c) Nagroda lll stopnia do kwoty 4.000 zł,
d) Nagroda [V stopnia do kwoty 3.000 zł,
e) Nagroda V stopnia do kwoty 2.000 zł.
§7. W dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych mogą być przyznane zawodnikom
wyróżnienia
za szczegółne osiagnięcia sportowe, które uzyskane zostały w prestiżowych międzynarodowych
ikrajowych
zawodach sportowych innych niż podane § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. l.
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym
lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdziałainości
sportowej
(Dz, Urz. Woj. Śląskiego z 20l3 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem IS maja 20] 3 r.
“Zmieniony przez §1 ust.4uchwały nr XXXIV/6861008 Rady Miejskiej wGłiwicach zdnia 9maja
2013 r. ozmianie uchwały
w sprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym
lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami
wdziałalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20ł3 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem IS maja 20] 3 r.
5) Zmieniony przez 9'! ust.5 uchwały nr XXXIV/686120l3 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 9maja 20l3 r.
ozmianie uchwaly
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym
lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami
wdziałalnos'ci sportowej
(Dz. Urz Woj. Śląskiego z 20|3 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem [5 maja 20I3 r.
ó) Zmieniony pnez §l ust.6 uchwały nr XXXIV/686/20l3 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 9maja 20l3 r.
ozmianie uchwaly
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników. którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym
lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdzialałności
sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20|3 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem IS maja 2013 r.
7) W brzmieniu ustalonym przez §5] ust. 7 uchwały nr XXXIV/686/20l3 Rady Miejskiej w Gliwicach z
dnia 9 maja 20l} r. o zmianie
uchwały wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
wmiędzynerodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działałności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20|] roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem |5 maja 20l3 r.
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§8. Nagroda pieniężna dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami wdziałalności
sportowej może być przyznana w wysokości: 1.000 » 10.000 zł.
§9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie wuchwale
budżetowej.
§ !0. l. Wnioski o przyznanie nagród iwyróżnień mogą składać zawodnicy, trenerzy iinne osoby
wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej spełniające warunki określone w niniejszej uchwale
oraz kluby sportowe.
Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia przyjmuje, weryfikuje i opiniuje wydział Urzędu
Miejskiego w Gliwicach właściwy ds. sportu, następnie przedstawia je do zaopiniowania Radzie Sportu Miasta
Gliwice oraz Zastępcy Prezydenta Miasta właściwego ds. sportu.
2.

3. Zaopiniowane wnioski przedstawiane są Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję
o wysokości nagrody (lub jej nieprzyznaniu) oraz o sposobie wyróżnienia.
4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są raz w roku, do końca I półrocza i dotyczą osiągnięć sportowych
uzyskanych w roku poprzedzaj ącym rok budżetowy.
5. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie wydziału właściwego ds. sportu od I stycznia do 3] stycznia
roku następującego po tym, w którym wynik sportowy został osiągnięty. Wnioski 0 nagrody iwyróżnienia za
wyniki uzyskane w2010 r. mogą być składane wterminie do 30. dni od daty wejścia wżycie niniejszej
uchwały.
6. Do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał) wydany przez odpowiedni polski związek sportowy,
potwierdzający uzyskanie wyniku sportowego stanowiącego podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia.
7. Prezydent Miasta Gliwice może z własnej inicjatywy przyznać zawodnikowi, trenerowi oraz innej osobie
wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej nagrodę lub wyróżnienie w danym roku
budżetowym, jeżeli spełnione są warunki określone w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 lub § 8 ust. l.
8. Wzory wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta
Gliwice.
9. Lista osób nagrodzonych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice”.
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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 8 maja 20” r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwaly nr XXXIX]] l60l20l0 Rady
Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy
osiągnęli wysokie
wyniki sportowe w międzynarodon lub krajowym współzawodnictwie sportowym
oraz dla trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności Sportowej
I. Na podstawie art.l6 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 201l r. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami), ogłasza
się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIX/116012010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia
IO listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla
trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
20! I r. poz. l86)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
„uchwałą nr XXXIV/6861200 Rady Miejskiej wGiiwicach zdnia 9maja
2013 r. ozmianie uchwały
wsprawie nagród iwyróżnień
dla zawodników,
którzy
osiągnęli
wysokie wyniki
sportowe
w międzynarodowym lub krajowym w5półzawodnictwie sportowym oraz dla
trenerów iinnych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013
roku poz. 3898)
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Załącznik Nr l do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 8 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/11603010
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

“m-„s-:SEGH-.n

z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

z

(tekst jednolity)
Na podstawie art. 3] oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127,
poz. 857) oraz art. i8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta.

o;

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:
którzy
iwyróżnienia dla zawodników,
wmiędzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§1.

Ustanowić

nagrody

osiągnęli
dla

wysokie

trenerów

wyniki

iinnych

osób

§2. Określić wysokość nagród pieniężnych, rodzaje wyróżnień oraz zasady ich przyznawania
w dyscyplinach indywidualnych idrużynowych zarówno dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, jak idla trenerów iinnych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, jak w załączniku nr l do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwała wchodziw życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący
Gliwicac
dy Mie'sklej
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXXIX/l lóO/ZOIO
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia [0 listopada 2010 r.
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD I
WYRÓŻNIEŃ ORAZ WYSOKOŚCI NAGRÓD
PIENIĘŻNYCH DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNELI
WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM
WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM ORAZ
TRENERÓW I INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ
OSIĄGNIĘCIAMI w DZIAŁALNOŚCI
SPORTOWEJ
§ i. Prezydent Miasta Gliwice może przyznawać nagrody
iwyróżnienia zawodnikom, którzy osiągnęli
znaczące wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz trenerom
i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działałności
sportowej.
§ 2. 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:
3) nagrody pieniężne,
b) nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł,
c) wyróżnienia w postaci dyplomów, pamiątkowych statuetek
lub łistów gratulacyjnych.
2. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik, który w
dniu uzyskania wyniku Sportowego miał
ukończony 16. rok życia.
§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać osoby zamieszkujące W
Gliwicach.
§4. Zawodnik, trener lub inna osoba wyrózniająca się osiągnięciami
wdziałalnos'ci sportowej może
otrzymać nagrodę iwyróżnienie za uzyskane wdanym roku
kalendarzowym jedno (najwyższe) osiągnięcie
sportowe lub za całokształt osiągnięć.
§5. 1. Nagrody dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach
sportu mogą być przyznane za osiągnięcia
Sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach
wiekowych:
a) Nagroda l stopnia za zajęcie miejsca od I do lll na Igrzyskach Olimpijskich,
b) Nagroda I I stopnia za zajęcie miejsca od W do W na Igrzyskach
Olimpijskich, od I do lll na Mistrzostwach
Świata lub Mistrzostwach Europy,
0) Nagroda III stopnia za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata i Europy oraz na
Mistrzostwach Poiski,
d) Nagroda [V stopnia za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego
wyczynu sportowego.
2. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych ustala się w
następujących wysokościach:
a)” Nagroda I stopnia do kwoty 30.000 zł,
b)“Nagroda ll stopnia do kwoty 15.000 zł,
c)”Nagroda Ill stopnia do kwoty 8.000 zł,
nZmieniony przez 9'! ust. I uchwały nr XXXlV/686/20l3 Rady Miejskiej wGliwicach
zdnia 9maja 20l3 r. ozmianie uchwaly
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe wmiędzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów śinnych osób wyróżniających się
osiągnięciami wdziałalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20|} roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem I5
maja 2013 r.
2,Zmieniony przez §1 ust. Żuchwaly nr XXXIV/686/20I3 Rady Miejskiej WGliwicach
zdnia 9maja 2013 r. ozmianie uchwały
w sprawie nagród iwyróznień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się
osiągnięciami wdziałalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20l3 roku poz. 3898) która weszław życie z dniem
15 maja 20l3 r.
3iZmieniony przez §l ust.3 uchwały nr XXXIV/686/20l3 Rady Miejskiej wGliwicach
zdnia 9maja 20I3r. ozmianie uchwaly
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d)”Nagroda [V stopnia do kwoty 5.000 zł.
we wszystkich
§ 6.5) 1. Nagrody dla zawodników w zespołowych dyscyplinach sportu mogą być przyznane
kategoriach wiekowych w systemie pięciostopniowym:
a) Nagroda I stopnia za zajęcie miejsca od I do II] na lgrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach
e) Nagroda ll stopnia za zajęcie miejsca od W do Vl na Igrzyskach Olimpijskich, od I do III na
Europy,
Świata lub Mistrzostwach
lub Pucharze
0 Nagroda ll! stopnia za zajęcie miejsca od 1 do lll na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski
Świata oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej
b) Nagroda lV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,
c) Nagroda V stopnia za grę i utrzymanie się w tej samej klasie rozgrywek łigowych.
w dyscyplinach
2. Liczba zawodników zgłoszonych przez klub sportowy do nagrody lub wyróżnienia
zespołowych nie może przekroczyć liczby zawodników uprawnionych do gry w zawodach.
co najmniej
3.“) Nagrody pieniężne w dyscyplinach zespołowych, w których rywalizacja odbywa się na
rozgrywkowych
poziomów
liczby
dot.
trzech ogólnopolskich poziomach rozgrywkowych (warunek
nie dotyczy sportu niepełnosprawnych) ustala się w następujących wysokościach:
a) Nagroda I stopnia do kwoty 30.000 zł,
b) Nagroda II stopnia do kwoty 15.000 zł,
0) Nagroda I]] stopnia do kwoty 12.000 zł,
d) Nagroda IV stopnia do kwoty 10.000 zł,
e) Nagroda V stopnia do kwoty 8.000 zł.
4.7)Nagrody pieniężne w pozostałych dyscyplinach sportowych ustala się w następujących wysokościach:
a) Nagrodal stopnia do kwoty 10.000 zł,
b) Nagroda II stopnia do kwoty 5.000 zł,
c) Nagroda III stopnia do kwoty 4.000 zł,
d) Nagroda IV stopnia do kwoty 3.000 zł,
c) Nagroda V stopnia do kwoty 2.000 zł.
§ 7. W dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych mogą być przyznane zawodnikom wyróżnienia
za szczególne osiągnięcia sportowe, które uzyskane zostały w prestiżowych międzynarodowych ikrajowych
zawodach sportowych innych niż podane § 5 ust. I oraz § 6 ust. l.
w sprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęii wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdziałalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem 15 maja 20l3 r.
”Zmieniony przez §l ust. 4uchwały nr XXXIV/686/20l3 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 9maja 2013 r. o zmianie uchwały
w sprawie nagród iwyróznień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdziałalnos'ci sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20l3 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem 15 maja 20] 3 r.
przez §1 ust. 5 uchwały nr XXXIV/68612013 Rady Miejskiej wGIiwicach zdnia 9maja 20l3 r. ozmianie uchwały
Zmieniony
5'
wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdziałalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20l3 roku poz. 3898) która weszła w życie z dniem l5 maja 20l3 r.
uchwały
63 Zmieniony przez §1 ust.6uchwały nr XXXIV/686/20l3 Rady Miejskiej wGiiwicach zdnia 9maja 2013 r. ozmianie
w sprawie nagród iwyróznień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym lub krajowym
sportowej
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów iinnych osób wyróżniających się osiągnięciami wdzialalności
r.
20l3
maja
15
dniem
z
życie
w
weszła
która
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20l3 roku poz. 3898)
zmianie
7) W brzmieniu ustalonym przez §5] ust. 7 uchwały nr XXXlV/686/20l3 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 9 maja 20ł3 r. o
uchwały wsprawie nagród iwyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe wmiędzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20I3 roku poz. 3898) która weszła w zycie z dniem IS maja 20l 3 r.
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§8. Nagroda pieniężna dla trenera lub
innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami
wdziałalności
sportowej może być przyznana w wysokości:
LOGO - 10.000 zł.
§9. Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na nagrody określa się corocznie
w uchwale
budżetowej.
§ 10. i. Wnioski o przyznanie nagród
iwyróżnień mogą składać zawodnicy,
trenerzy iinne osoby
wyróżniające się osiągnięciami w działalności
sportowej spełniające warunki określone w
niniejszej uchwale
oraz kluby sportowe.
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia przyjmuje, weryfikuje i opiniuje
wydział Urzędu
Miejskiego w Giiwicach właściwy ds. sportu,
następnie przedstawia je do zaopiniowania Radzie
Sportu Miasta
Gliwice oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
właściwego ds. sportu.
3. Zaopiniowane wnioski przedstawiane
są Prezydentowi Miasta, który podejmuje
ostateczną decyzję
o wysokości nagrody (lub jej nieprzyznaniu)
oraz o sposobie wyróżnienia.
4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są
raz w roku, do końca I półrocza i dotyczą
osiągnięć sportowych
uzyskanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.
5. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie
wydziału właściwego ds. sportu od 1 stycznia
do 3] stycznia
roku następującego po tym, w którym wynik
sportowy został osiągnięty. Wnioski 0 nagrody
i
wyróżnienia
za
wyniki uzyskane w20l0 r. mogą być składane
wterrninie do 30. dni od daty wejścia wżycie
niniejszej
uchwały.
6. Do wniosku należy dołączyć dokument
(oryginał) wydany przez odpowiedni polski
związek sportowy,
potwierdzający uzyskanie wyniku sportowego
stanowiącego podstawę przyznania nagrody lub
wyróżnienia.
7. Prezydent Miasta Gliwice może z własnej
inicjatywy przyznać zawodnikowi, trenerowi oraz
innej osobie
wyróżniającej się osiągnięciami w działalności
sportowej nagrodę lub wyróżnienie w
danym roku
budżetowym, jezeli spełnione są warunki określone
w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 lub § 8 ust. l.
8. Wzory wniosków o przyznanie nagród
i wyróżnień zostaną określone w zarządzeniu
Prezydenta Miasta
Gliwice.
9. Lista osób nagrodzonych podlega
publikacji wBiuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie
informacyjnym - Gliwice”.
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