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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwale w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagr6d dla zawodnikbw osiqgajqcych 
wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czenvca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 20 16 r. poz. 176), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. W Regulaminie nagrod dla zawodnikow osizgajqcych wysokie wyniki sportowe we 
wspolzawodnictwie miqdzynarodowym lub krajowym, stanowiqcym zalqcznik do uchwa?y Nr XII/243/15 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagrod dla 
zawodnikow osiqgajqcych wysokie wyniki sportowe we wspolzawodnictwie miqdzynarodowym lub 
krajowym (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2606), w 5 5 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

I) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,l.Nagrody mogq by6 przyznane jednorazowo, za wysokie wyniki sportowe we 
wsp6lzawodnictwie miqdzynarodowym lub krajowym, osiqgniqte w barwach klubu sportowego lub 
organizacji sportowej z siedzibq w Lodzi w nastqpujqcej wysokoSci: 

1) za ustanowienie rekordu: Swiata lub Europy w sportach objqtych programem najblizszych 
igrzysk olimpijskich, w kategorii seniorow - do 15.000 zl; 

2) za zajqcie miejsca od I do VIII w igrzyskach olimpijskich - do 25.000 zl; 

3) za udzial w igrzyskach olirnpijskich i zajqcie miejsca niewymienionego w pkt 2 - do 5.000 zl; 

4) za zajqcie miejsca od I do 111 w mistrzostwach Europy lub Swiata, w kategorii seniorow lub 
mlodzieiowcow: 

a) w sportach objqtych programem najblizszych igrzysk olimpijskich - do 20.000 zl, 

b) w sportach nieobjqtych programem najblizszych igrzysk olimpijskich - do 8.000 zl; 

5 )  za zajqcie miejsca od I do I11 w mistrzostwach Europy lub Swiata w sportach paraolimpijskich 
lub objqtych wsp6lzawodnictwem sportowym osob niepelnosprawnych, organizowanym przez 
miqdzynarodowa, organizacjq sportowqw danym sporcie - do 7.000 z4; 

6) za zajqcie w sportach indywidualnych I miejsca w mistrzostwach Polski, w kategorii seniorow: 

a) w sportach objqtych programem najbliiszych igrzysk olirnpijskich - do 6.000 zl, 

b) w sportach nieobjqtych programem najblizszych igrzysk olirnpijskich - do 2.000 zl; 

7) za zajqcie w grach zespolowych I miejsca w mistrzostwach Polski, w kategorii seniorow: 

a) w sportach objqtych programem najbliiszych igrzysk olimpijskich lub objqtych systemem 
wsp6lzawodnictwa sportowego prowadzonym przez ministra wlaiciwego do spraw sportu, 
w ktorych wylonienie najlepszej druzyny w kraju odbywa siq poprzez system rozgrywek 
prowadzony na nastqpujqcych poziomach wsp6lzawodnictwa: ekstraklasy, I ligi i I1 ligi - 
do 150.000 zl dla druzyny, w kt6rej uwzglqdniona zostanie liczba zawodnikow danego 
klubu, zgodnie z obowiqmjqcym regulaminem rozgrywek o tytd mistrza Polski, 
okreSlonym przez wlaSciwy polski zwiqzek sportowy, 



b) w sportach objetych programem najbliiszych igrzysk olimpijskich, w ktorych wylonienie 
najlepszej dn j rny  w kraju prowadzone jest poprzez system organizacji 
wsp6~awodnictwa na mniej nii trzech poziomach wsp6lzawodnictwa - do 60.000 zl dla 
druiyny, w kt6rej uwzglqdniona zostanie liczba zawodnik6w danego Mubu, zgodnie 
z obowiqmjqcym regulaminem rozgrywek o tytul mistrza Polski, okreSlonym przez 
wla5ciwy polski zwiqzek sportowy; 

8) za zajqcie miejsca od I do I11 w mistrzostwach Polski w ramach wspcilzawodnictwa sportowego 
os6b niepehosprawnych, zorganizowanego przez krajowq organizacje sportowq w danym sporcie 
- do 5.000 zl; 

9) za osiqgniecie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze np. zdobycie 
trudnego szczytu gbrskiego, zajecie wysokiego miejsca wprestizowej, miedzynarodowej 
imprezie sportowej (niewymienionej w pkt 1 - 8) lub zakoriczenie kariery sportowej przez 
wybitnego zawodnika - do 10.000 zl."; 

2) dodaje sie ust. 3 w brzmieniu: 

,,3.0 nagrode nie moga, ubiegak sie zawodnicy z kategorii juniorbw lub juniorow 
mlodszych/kadetow, ktorzy zajeli miejsca od I do I11 w mistrzostwach Europy, Swiata lub Polski w 
kategorii mlodziezowc6w lub seniorow.". 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojewodztwa Eodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 



Uzasadnienie 

Obowipjqca uchwala Nr XI1124311 5 Rady Miejskiej w Eodzi zmnia 20 maja 20 15 [a. w Qrawie 
zatwierdzenia regulaminu nagrod dla zawodnikow osiqgajqcych wysokie wyniki sportowe we 
wsp6lzawodnictwie miqdzynarodowym lub krajowym przewiduje honorowanie nagrodami zawodnik6w 
wylqcznie w kategorii seniorow. Niniejsza uchwala zmieniajqca poszerza krag podmiot6w uprawnionych 
do otrzymania nagrody o zawodnik6w kategorii wiekowej m~odziezowiec. To grono zawodnik6w 
dotychczas moglo ubiegaC siq o stypendium sportowe. Jednak z uwagi na to, ii system stypendialny w 
swoim zalozeniu ma obejmowaC najmlodszych zawodnik6w zasadne jest ograniczenie go do juniorow i 
junior6w mlodszych. § 5 ust. 1 pkt 6 przewidywal honorowanie zawodnikow uprawiajqcych sporty 
indywidualne za miejsca 1-111 mistrzostw Polski zaS zawodnicy gier zespdowych, zgodnie z pkt 7 mogli 
by6 nagradzani wylqcznie za I miejsce mistrzostw Polski. W celu rbwnego traktowania sportowc6w 
projektowana zmiana zaklada honorowanie zawodnik6w wylqcznie za I miejsce bez wzglqdu na to czy jest 
to sport indywidualny czy zespolowy. 

Ponadto doprecyzowaniu uleglo pojqcie "sport olimpijski". 
Majqc powyzsze na uwadze podjqcie niniejszej uchwaly jest celowe iEasadne. , 


