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UCHWAŁA NR V/82/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; 
Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 
poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 
1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz.1014) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla zawodników osiagających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym. 

§ 2. Warunki i tryb przyznawania oraz wysokość nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość kwoty na nagrody zostanie każdorazowo określona w budżecie miasta na kolejny rok 
kalendarzowy w dziale 926. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta 

Paweł Szcześniak
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Załącznik do Uchwały Nr V/82/11

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

§ 1. Prezydent Miasta może przyznać nagrody rzeczowe i pieniężne dla zawodników piotrkowskich klubów 
sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym. 

§ 2. 1) Prezydent Miasta może przyznać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

- stowarzyszenia kultury fizycznej, 

- innego podmiotu realizujacego zadania z zakresu kultury fizycznej. 

2) Wnioski o przyznanie nagrody opiniowane są przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta. 

3) W skład Komisji wchodzi: 

- dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta, 

- trzech przedstawicieli Rady Miasta. 

4) Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb. Komisja działa nieodpłatnie. 

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać: 

- dane osobowe kandydata, 

- informację o osiągnięciach zawodnika, 

- uzasadnienie. 

§ 4. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę pieniężną lub rzeczową zawodnikowi, który ma następujące 
osiągnięcia: 

- miejsca medalowe i punktowane na: 

1) Igrzyskach Olimpijskich, 

2) Mistrzostwach Świata, 

3) Mistrzostwach Europy, 

4) Mistrzostwach Polski. 

§ 5. 1. W dyscyplinach: piłka ręczna kobiet, piłka ręczna mężczyzn, zapasy wysokość nagrody pieniężnej nie 
może przekroczyć kwoty 3.000 złotych brutto, natomiast wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 
2.000 złotych brutto. 

2. W pozostałych dyscyplinach wysokość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 2.000 złotych 
brutto, natomiast wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 1.000 złotych brutto. 

§ 6. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę w każdym czasie. 

§ 7. Decyzję o rodzaju i wysokości nagrody podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji, 
o której mowa w §2 ust.2. 


