
-projekt- 
 

Uchwała Nr .............. 
Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia ....................... 
 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania 
pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie 
z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  W załączniku nr 1 do Uchwały nr VI/91/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Nagrody sportowe mogą być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespołowym (drużynowym), międzynarodowym lub 
krajowym, w dyscyplinach sportowych igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk olimpijskich 
głuchych oraz uniwersjadach letnich lub zimowych”. 
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Nagrody sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym (zawodnikom) za osiągnięcia 
wymienione w § 4 Regulaminu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych  
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego, 
organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, 
Międzynarodowe i Europejskie: Federacje, Komitety, Organizacje Sportowe oraz właściwy dla danego 
sportu Polski Związek Sportowy”. 
3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych: 

1) miejsca od I do III w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich oraz Igrzyskach 
Głuchych w wysokości 20.000,00 zł; 

2) miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata w wysokości 10.000,00 zł; 
3) miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy w wysokości 5.000,00 zł; 
4) miejsca od I do III w uniwersjadach letnich lub zimowych objętych programem igrzysk 

olimpijskich w wysokości 4.500,00 zł 
5) miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w wysokości 4.000,00 zł; 
6) miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości  

3.000,00 zł; 
7) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich oraz Igrzyskach Głuchych 

w wysokości 5.000,00 zł; 
8) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 3.000,00 zł; 
9) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 2.000,00 zł; 
10) udział w uniwersjadach letnich lub zimowych objętych programem igrzysk olimpijskich 

w wysokości 1.500,00 zł 
11) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 1.000,00 zł; 
12) miejsca od I do III w zawodach krajowych w wysokości 500,00 zł; 
13) miejsca od I do III w zawodach wojewódzkich w wysokości 300,00 zł; 
14) zawodnik powołany do reprezentowania kadry na szczeblu wojewódzkim w wysokości 

500,00 zł; 
15) zawodnik powołany do reprezentowania kadry na szczeblu ogólnopolskim w wysokości 

1.000,00 zł.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.                         

BURMISTRZ  
Mgr Zbigniew Szaleniec 


