
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/151/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/141/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia  25 lutego 

2021 roku w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wybitne osiągnięcia 

sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie (Dz.U.2020 poz 1133) Rada Miejska w Piławie Górnej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/141/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia  25 lutego 

2021 roku w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 1098): 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród finansowych 

z budżetu Gminy Piława Górna dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe. 

2. Wyróżnienia i nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych Gminy Piława Górna dla 

środowisk sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu 

w Gminie Piława Górna. 

3. Wysoki wynik sportowy oznacza osiągnięcie przez zawodnika: 

1) I-VI miejsca w Mistrzostwach Polski (również zawody uznawane za nieoficjalne Mistrzostwa Polski), 

2) I-III miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich, 

3) I-III miejsca w Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego, 

4) I-VI miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym w kategorii młodzików, juniorów młodszych,  

juniorów  oraz seniorów.”. 

2) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą występować: 

1) zawodnik lub w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekun prawny, 

2) kluby sportowe działające na terenie Gminy Piława Górna, 

3) instruktorzy i trenerzy poszczególnych dyscyplin sportowych.”. 
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3) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Komisja ds. przyznania nagród i wyróżnień za wybitne 

osiągnięcia sportowe, opiniuje wnioski i uwzględniając rangę osiągnięcia sportowego proponuje wysokość 

nagrody lub wyróżnienia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej: 

Dariusz Madejski 
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