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UCHWALA NR 
RADY MIEJSIUEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwale w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrbd dla trenerbw. 

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 gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 czenvca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W Regulaminie przymawania nagrdd dla trenerdw, stanowiqcym zdqcznik do uchwaly 
Nr XI1124411 5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 20 15 r. w sprawie zatwierdzenia regularninu 
przyznawania nagrdd dla trenerdw (Dz. Urz. Woj. Lddzkiego poz. 2607), w $ 5 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

,,I. Nagrody mogq by6 przymane jednorazowo, za wysokie wyniki sportowe osiqgniqte przez 
szkolonych zawodnikdw, we wspdlzawodnictwie miqdzynarodowym lub krajowym, w nastqpujqcej 
wysokoSci: 

1) za ustanowienie rekordu: Swiata lub Europy w sportach objqtych programem najblizszych 
igrzysk olimpijskich - do 10.000 zl; 

2) za zajqcie rniejsca od I do VIII w igrzyskach olimpijskich - do 15.000 zl; 
3) za udzial w igrzyskach olimpijskich i zajqcie miejsca niewymienionego w pkt 2 - do 5.000 zl; 
4) za zajqcie miejsca od I do I11 w mistrzostwach Europy lub Swiata w sportach objqtych 

programem najbliiszych igrzysk olimpijskich - do 10.000 zl; 
5) za zajqcie miejsca od I do I11 w mistrzostwach Europy lub Swiata w sportach: nieobjqtych 

programem najblizszych igrzysk olimpijskich, paraolirnpijskich lub objqtych 
wspdlzawodnictwem sportowym os6b niepehosprawnych, organizowanych przez 
miqdzynarodowq organizacjq sportowq w danym sporcie - do 8.000 zl; 

6) za zajqcie I miejsca w mistrzostwach Polski w kategorii seniordw w sportach objqtych 
programem naj blizszych igrzysk olimpij skich - do 3 -000 zl.". 

$2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogioszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Lodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Projektodawcq jest 

Tomasz KACPRZAK 
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Uzasadnienie 

5 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu przyznawania nagrdd dla trenerow stanowiqcego zalqcznik do uchwaly 
Nr XI11244115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 2015 r. przewidywal honorowanie nagrodami 
wylqcznie trenerdw gier zespolowych, ktdrych zawodnicy zajqli I miejsce w mistrzostwach Polski. 
Niniejsza uchwala przewiduje poszerzenie krqgu podmiotow uprawnionych do ubiegania siq o nagrode. 
Nagroda bqdzie mogla by6 przyznana trenerom, kt6rych zawodnicy zajqli I miejsce w mistrzostwach 
Polski seniordw zardwno w sportach indywidualnych jak i zespolowych, objqtych programem najblizszych 
igrzysk olimpijskich. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim zrownaniem sportow indywidualnych i 
gier zespolowych. Ponadto doprecyzowaniu uleglo pojqcie "sport olirnpijski". 

Majqc powyzsze na uwadze podjqcie niniejszej uchwaly jest celowe i zasadne. 
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