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zmieniajaca uchwale w spra wie zatwierdzcnia regulaminu nagr6d dla zawodnik6w osiqgajacych
wysokie wyniki sportowe we wsp61zawodnictwie miedzynarodowym tub krajowym .

Na pod stawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dni a 8 marca 1990 r.
o samo rzadzie gmi nnym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 446 i 1579) i art. 3 1 ust. 1 i 3 ustawy z dni a 25 czerwca
20 10 r. 0 sporcie (Dz. U. z 20 16 r. po z. 176, 1170 i 11 71), Rada Miejska w Lodz i

uchwala, co na stepuje:

§ 1. W Regulaminie nagr6d dla zawodnik6w osiagajacych wysokie wy niki sportowe
we wspo lzawodnic twi e miedzynarodowyrn lub krajowym, stanowiacy m zalacznik do uchwaly
Nr XII/243/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dn ia 20 maja 2015 r. w sprawie zatw ierdze nia regul aminu
nagr6d dla zawodnik6w osiagajacych wysokie wyniki spo rtowe we ws polzawodnictw ie
rniedzynaro dowym Iub krajowym (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2606), zmienionej uchwala
Nr XXVIII/729/ 16 Rady Miej skiej w Lodzi z dni a 20 kwietnia 20 16 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzk iego
poz. 2095), wprowadza sie naste pujace zmiany :

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Ilek roc w nini ejszej uchwale jest mowa 0 zawodniku nalezy przez to rozumiec osobe
fizyczna, kt6ra uprawia okres lony sport i spelnia jeden z nizej wy mienionyc h warunk6w:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego Iub organizacj i spo rtowej z siedz iba w Lodz i;

2) jest zwiazany umowq z klubem sportowy m lub organizacja sportowa z siedzi ba w Lodzi ;

3) nie bedac zawodnikiem klub u spo rtowego Iub organi zacji sportowej i nie bedac zwiazanym
umowa z klu bem sportowy m Iub organizacja sportowa ma miej sce zamieszkania w Lodz i." ;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4. Do zlo zenia wn iosku 0 przyznanie nagrody uprawniony jest w szczegolnosci:

1) klub sportowy Iub organizacja spo rtowa z siedzi ba w Lodz i;

2) wlasciwy w danym sporcie zwiazek sportowy." ;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmi enie:

,,§ 5. 1. Nagrody mega bye przyznane j ednorazowo, za wysokie wy niki sportowe
we wspolzawodnictwie mie dzy narodowyrn Iub krajowym, osiag niete w klubie sportowym lub
organizacji sportowej z siedziba w Lo dz i lub - w przypadku zawodnika nie reprezentuj acego klub u
sportowego Iub organizacji sportowej - w okresie za mieszkiwa nia w Lo dzi w nastepujacej
wysokosci:

1) za ustanowieni e rekordu: swiata lub Euro py w sportach objetych program em najblizszych
igrzysk olimpijskich, w kategorii senior6w - do 15.000 zl;

2) za zajecie miej sca od I do VIII w igrzys kac h olimpijskich - do 25. 000 zl;

3) za udzia l w igrzyskach olimpijskich i zajecie miejsca niewymien ionego w pkt 2 - do 5.000 zl;
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4) za zajecie miejsca od I do III w mistrzostwach Europy lub swiata, w kat egorii senior6w lub
mlodziezowcow:

a) w sportac h obje tyc h program em najblizszych igrzysk olimpijskich - do 20.000 zl,

b) w sportac h nieobjetych programem najbli zszych igrzysk olimpijskich - do 8.000 zl;

5) za zajecie miej sca od I do III w mistrzostwach Europy lub swiata w sportac h paraolimpij sk ich
lub objetych wsp6lzawodnictwe m sportowym os6b niepelnosprawnych, organizowanym przez
miedzynarodowa orga nizacje sportowa w danym sporeie - do 7.000 zl;

6) za zajecie w sportach indywidualnyeh I miejsea w mistrzostwaeh Pol ski , w kategorii senior6w:

a) w sportae h objetych programe m najblizszych igrzysk olimpijski eh - do 6.000 zl,

b) w sportae h nieobjetych program em najblizszych igrzysk ol impij skieh - do 2.000 zl;

7) za zajecie w graeh zespolowych I miejsea w mistrzostwaeh Pol ski , w kategorii senior6w:

a) w sportae h objetych programem najblizszych igrzysk olimpij skieh lub obj etych sys teme m
wspolzawodnictwa sportowego pro wadzonym przez ministra wlasciwego do spraw sportu,
w kt6ryeh wylonienie najl ep szej dru zyn y w kraju odbywa sie poprzez sys tem rozgrywek
prowadzony na nas tepujacych poziomaeh ws polzawodnictwa: ekstraklasy, I ligi i II ligi 
do 150.000 zl dla druzy ny, w kt6rej uwzgledniona zostanie liezba zawodnik6w danego
klubu, zgo dnie z obowiazujacy rn regulaminem rozgrywek 0 tyrul mistrza Polski ,
okres lonym przez wlasc iwy polski zw iazek sportowy,

b) w sportae h objetych programem najblizszych igrzysk olimpijskieh, w kt6ryeh wy lonienie
naj lepszej druzyn y w kraju prowad zon e jest poprzez system organizacji
ws polzawodnictwa na mniej niz trzeeh po ziomaeh ws p6 lzawodnictwa - do 60.000 zl dla
dru zyn y, w kt6rej uwzgledniona zostanie liczba zawodnik6w dan ego klubu, zgo dnie
z obowiazujacyrn regulaminem rozgrywek 0 tytul mistrza Pol ski , okreslonyrn przez
wlasc iwy polski zwiazek spo rtowy;

8) za zajec ie I miejsca w mistrzostwaeh Polski w ramaeh ws polzawodnictwa sportowego os6b
niepeln osprawnych, zorganizowanego przez krajowa organi zacj e sportowa w danym sporcie - do
5.000 zl;

9) za os iagniec ie wysokiego wyniku sportowego 0 niewymiernym eharakterze np . zdo bye ie
trudn ego szczytu g6rskiego, zajecie wysokieg o miejsca w prestizowej, mied zyn arod owej
imprezie sportowej (niewymienio nej w pkt 1 - 8) lub zakonczenie kari ery sportowej przez
wybitnego zawodnika - do 10.000 zl.";

4) § 6 otrzymuje brzmi enie:

,,§ 6. 1. Liezba nagr6d przyznanyc h w danym roku kal endarzowym i ich wysokosc
uzaleznione sa od os iagnietych wy nik6w sportowyeh, kwoty zapisanej na ten ee l w uchwalonym na
da ny rok bud zecie miastaLodzi oraz liczby zawodnik6w, kt6rzy spelnili warunki wy mienione w
§ 2 i § 5.

2. W przyp adku duzej liczby zawodnik6w, kt6rzy spelnili warunki wy mienione w § 2 i § 5
pierwszenstwo w otrzymaniu nagrody majq zawodniey, ktorzy zdoby li wysokie wy niki spo rtowe
we wsp6 lzawodnictwie mied zyn arod owym . W dalszej kol ejnosci przyznawane beda nagrod y za
wy nik i sportowe osiagniete we ws polzawodnictw ie krajowym do wyezerpa nia srodkow
przeznaezonyeh do rozdyspo nowania na nagrod y dla zawodnik6w w ogloszon ym naborze
wniosk6w, w nastepuj acej kolejnosci:

1) za wy niki sportowe 0 kt6ryeh mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8;

2) nastepnie za wyniki sportowe 0 kt6rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. b z pozostal ej puli srodkow;

3) nastepni e za wyniki sportowe 0 kt6rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 z pozo stalej puli srodkow.";

5) § 14 otrzymuje brzm ienie:
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,,§ 14. Protokol zostaje przekazany do akce ptacj i Prezydentowi Mi asta Lodzi , kt6ry wydaje
decyzje adrninistracyj na 0 przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody." ;

6) uchyla sie § 15 i 16;

7) § 17 otrzymuj e brzmienie :

,,§ 17. Wypl ata nagrody dla zawodnika reprezentujacego klub sportowy 1ub organizacje
sportowa z siedz iba w Lo dzi moze nastapic za posredni ctwern tego klubu spo rtowego lub
organi zacji sportowej, na pod stawie umowy ." .

§ 2. Wyko nanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 3. Uchwala wc hodzi w zyc ie po uplywi e 14 dni od dnia jej og loszenia w Dzienniku Urzedowyrn
Wojew6dztwa L6dzki ego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Lodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawca jest
Prezyden t Miasta Lo dz i



Uzasadnicnic

Obo wiazuja ca uchwala Nr XII/243 /15 Rady Miejski ej w Lodzi z dnia 20 maja 20 15 r. w spraw ie
zatwierdze nia regul aminu nagrod dla zawodnikow osiagajacych wysokie wyniki sportowe
we ws polzawodnictwie miedzynarodowyrn lub krajowym, zm ieniona uchwala Nr XXVIII/729/16 Rady
Miejskiej w Lodzi z 20 kwietni a 2016 r. przewiduje honorowanie nagrodami jedynie zawodnikow
klubow sportowych i organizacj i sportowych z siedz iba w Lodzi. Ponadto uprawnionym do zloze nia
wniosku 0 przyznanie nagrody j est wy lacznie klub sportowy zawodnika lub wlasciwy w danym sporcie
zwiaze k sportowy. Uchwala stanowi rowniez, ze od decyzji Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie
przyznania nagrody nie przysluguj e odwolani e,

Powy zsze regulacje zostaly podwazone przez Prokuratora Regiona lnego w Lodzi. Niniej sza
uchwala zrnieniajaca uwzglednia uwagi Prokuratora Regionalnego i poszerza krag podmiot6w
uprawnionych do otrzymania nagrody 0 zawodnik6w niezrzeszonych w zadnyrn klubie lub organizacji
sportowej, zamieszkalych na terenie miasta Lodzi. W takim przypadku wniose k 0 przyznan ie nagrody
moze zostac zlozony bezpo srednio przez osobe, ktora os iagnela okreslony wy nik sportowy. Pon adto
wprowadza zasade wydawania decyzji 0 przyznaniu lub odmowie przyznana nagrody. Poza tym
doprecyzowano § 6 uchwa ly ws kazujac ko lejnosc przyznawania nagr6d .
Na lezy pcdkreslic, ze najnowsze orzeczenictwo sadow administracyjnych, zapadle juz po podjeciu
obowiazujacej uchwaly, wy raznie wskazuja na brak mo zliwosci wprowadzenia ograniczen kregu osob
upra wnionych do otrzymania nagrody oraz uprawnionych do zlozenia wniosku 0 ich przyznani e.
Wskazuja rowniez, ze wlasc iwy rn sposobem rozpatrzenia wnio sku jest wydanie dec yzji administracyjn ej
od kt6rej przysluguj e odwolanie.

Majac powyzsze na uwadze podj ecie nini ejszej uc hwaly jest ce lowe i zasadne.

p .o . z- Y DYREKT ORA
Wyd , l~ l u sp~

Ann Sw i.erkocka


