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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr X/99/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników 

osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 869 ze zm.) 
a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1461) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie określającym rodzaj i wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla 
zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
oraz trenerów, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/99/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 
26 sierpnia 2015 r., § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria: 

1) jest mieszkańcem miasta Wodzisławia Śląskiego 

2) osiągnął wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym tj: 

a) w sporcie zespołowym: 

᠆ brał udział w turnieju finałowym mistrzostw Polski, pucharu Polski, w każdej kategorii wiekowej – kwota 
nagrody 400 zł wypłacana jednorazowo każdemu zawodnikowi z podstawowej drużyny, 

᠆ zajął I miejsce w mistrzostwach Śląska w każdej kategorii wiekowej – kwota nagrody 400 zł wypłacana 
jednorazowo każdemu zawodnikowi z podstawowej drużyny, 

b) w sporcie indywidualnym: 

᠆ wziął udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzyskach olimpijskich niesłyszących – 
kwota nagrody wynosi 5000 zł wypłacana jednorazowo, 

᠆ zajął od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach świata, 
w każdej kategorii wiekowej – kwota nagrody wynosi 4000 zł wypłacana jednorazowo, 

᠆ zajął od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, w każdej kategorii wiekowej – kwota 
nagrody wynosi 3000 zł wypłacana jednorazowo, 

᠆ zajął od I do III miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, w każdej kategorii wiekowej – kwota 
nagrody wynosi 3000 zł wypłacana jednorazowo, 

᠆ zajął I miejsce w mistrzostwach Śląska, dotyczy każdej kategorii wiekowej – kwota nagrody wynosi 
2000 zł wypłacana jednorazowo, 
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᠆ został powołany do kadry narodowej Polski, dotyczy każdej kategorii wiekowej – kwota nagrody wynosi 
1000 zł wypłacana jednorazowo, 

§ 2.  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4.  

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

Id: AB15760F-3C42-4A1B-9063-8FAC62C2ECFA. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/99/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym oraz trenerów

Obowiązująca uchwała w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz trenerów, znacznie ogranicza swobodę przyznawania nagród i wyróżnień
dla zawodników. Powodem tych ograniczeń jest zapis, że osoba ubiegająca się o nagrodę bądź wyróżnienie
w dziedzinie sportu musi uprawiać dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską.

Biorąc pod uwagę specyfikę miasta Wodzisławia Śląskiego, oraz fakt, że co roku z powodu niespełnienia
kryteriów odrzucane są wnioski dotyczące utalentowanej młodzieży, która nie tylko w Polsce, ale również na
arenie międzynarodowej odnosi sukces i zdobywa tytuły reprezentując miasto, zasadne jest aby zapis ten
zmienić.

Patrząc na ewolucję sportu olimpijskiego, na nowe dyscypliny, które pojawiają się w programie igrzysk
widzimy, ze nie jest to zamknięty katalog i na przestrzeni lat sport olimpijski ulega dużym przeobrażeniom.
Tym bardziej, miasto winno być elastyczne i nie skreślać z katalogu dyscyplin żadnego sportu, który bez
względu na dyscyplinę, czerpie z pozytywnych wzorców i kreuje pozytywne postawy.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały przez Radę Miejską jest zasadne.
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