
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/686/2013 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 9 maja 2013 r. 

o zmianie uchwały 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 

Na podstawie art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 

857) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Gliwicach  

uchwala:  

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 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.Śląs. z 2011 r. Nr 11, poz. 186), 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 5 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a)  Nagroda I stopnia do kwoty 30.000 zł,”; 

2) w § 5 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b)  Nagroda II stopnia do kwoty 15.000 zł,”; 

3) w § 5 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c)  Nagroda III stopnia do kwoty 8.000 zł,”; 

4) w § 5 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d)  Nagroda IV stopnia do kwoty 5.000 zł.”; 

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  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 I do III na Igrzyskach Olimpijskich,  

b) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca od IV do VI na Igrzyskach Olimpijskich, od I do III 

na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,  

c) Nagroda III stopnia za zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub 

Pucharze Świata oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,  
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d) Nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,  

e) Nagroda V stopnia za grę i utrzymanie się w tej samej klasie rozgrywek ligowych.”; 

6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.  Nagrody pieniężne w dyscyplinach zespołowych, w których rywalizacja odbywa się na co najmniej 

trzech ogólnopolskich poziomach rozgrywkowych (warunek dot. liczby poziomów rozgrywkowych 

nie dotyczy sportu osób niepełnosprawnych) ustala się w następujących wysokościach:  

a) Nagroda I stopnia do kwoty 30.000 zł,  

b) Nagroda II stopnia do kwoty 15.000 zł,  

c) Nagroda III stopnia do kwoty 12.000 zł,  

d) Nagroda IV stopnia do kwoty 10.000 zł,  

e) Nagroda V stopnia do kwoty 8.000 zł.”; 

7) do § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4.  Nagrody pieniężne w pozostałych dyscyplinach zespołowych ustala się w następujących 

wysokościach:  

a) Nagroda I 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,  

e) Nagroda V stopnia do kwoty 2.000 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

14 dniach od dnia ogłoszenia.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Gliwicach 

 

 

Zbigniew Wygoda 
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