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UCHWAŁA NR XL.291.2017
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVIII.279.2017
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród
dla osób fizycznych za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVIII.279.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia
wysokich wyników sportowych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem uznania
dla zawodnika, który mieszka na terenie gminy Jelcz-Laskowice lub jest zawodnikiem, którego klub
sportowy ma siedzibę na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice spełniającym następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wskazaną
w § 2 ust. 4;
2) uzyskał wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym.".
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Za wybitne osiągnięcia sportowe uznaje się:
1) ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski,
2) zajęcie miejsca na podium w Mistrzostwach Świata, Europy lub Polski,
3) zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
4) osiągnięcie wybitnego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym.".
3. Dodaje się § 2 ust. 4 w brzmieniu:
"Dyscyplinami sportowymi mającymi szczególne znaczenie dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice są:
kolarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, futsal, piłka siatkowa, piłka koszykowa, kulturystyka, sztuki walki,
tenis stołowy, biegi, tańce sportowe, piłka ręczna.".
4. § 3 otrzymuje brzmienie:
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"1. Wysokość nagród pieniężnych o których mowa w § 2 ust. 2 wynosi:
1) za ustanowienie rekordu Świata 10 000 zł, rekordu Europy 7500 zł, rekordu Polski 5000 zł,
2) za zajęcie miejsca na podium w Mistrzostwach Świata, Europy lub Polski odpowiednio:
- w Mistrzostwach Świata: I miejsce 10 000 zł, II miejsce 9000 zł, III miejsce 8000 zł;
- w Mistrzostwach Europy: I miejsce 7000 zł, II miejsce 6000 zł, III miejsce 5000 zł;
- w Mistrzostwach Polski: I miejsce 4000 zł, II miejsce 3000 zł, III miejsce 2000 zł;
3) za zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich 5000 zł,
4) za osiągnięcie wysokiego wyniku o niewymiernym charakterze
międzynarodowym lub krajowym od kwoty 2000 zł do kwoty 6000 zł.

we

współzawodnictwie

2. Liczba i rodzaj przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród jest uzależniona od ilości
złożonych wniosków i wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Jelcz-Laskowice
oraz znaczenia danej dziedziny sportu dla Gminy Jelcz-Laskowice.".
5. § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Kluby sportowe których członkiem jest zawodnik, którego wniosek dotyczy.".
6. W § 4 skreśla się ust. 2.
7. W § 6 skreśla się ust. 2.
8. Dodaje się § 6a w brzmieniu:
"1. Zawodnik może być pozbawiony nagrody w przypadku:
1) stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie nagrody podano nieprawdziwe dane o osiągniętych
wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody,
2) anulowania wyniku, za który nagroda została przyznana,
3) stosowania dopingu w sporcie w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu
w sporcie,
4) dyskwalifikacji beneficjenta.
2. W sytuacji, o jakich mowa w ust. 1, nagroda podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy JelczLaskowice.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
B. Bejda

