Projekt Uchwały po uwzględnieniu uzupełnień i poprawek proponowanych przez Radę Sportu
i Komisję Oświaty Rady Miejskiej.

Uchwała Nr …………………
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia …………………..
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. , Nr 81, poz. 889 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co
następuje :
§ 1.

Zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika osiągający wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą otrzymywać nagrody na zasadach
określonych niniejszą uchwałą.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom - osobom fizycznym, które nie ukończyły 25
roku życia, zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew i reprezentującym klub,
stowarzyszenie z terenu miasta i gminy Pleszew.
2. Wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o
których mowa w § 1 oznaczają :
1) zajęcie miejsca od 1 do 8 w finałach Mistrzostw Świata, Olimpiad, Mistrzostw Europy;
2) zajęcie miejsca od 1 do 8 w finałach Mistrzostw Polski, Olimpiadzie Młodzieży
organizowanych przez Krajowe Związki Sportowe w poszczególnych dyscyplinach
sportowych,
3) w dyscyplinach (grach) zespołowych powołanie zawodników (zawodniczek) do kadry
wojewódzkiej lub kadry narodowej.
§ 3.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
mogą zwrócić się kluby, stowarzyszenia
i organizacje kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
2. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Burmistrz po uzyskaniu opinii Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej oraz Rady Sportu
3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Zdrowia, nie później niż do 15 grudnia
bieżącego roku kalendarzowego, a nagrody przyznawane będą do końca roku.
§ 4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące informacje:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata do otrzymania nagrody,
3) dane o szczegółowych osiągnięciach oraz perspektywach rozwoju w dziedzinie
kultury fizycznej.
§ 5. Wysokość minimalna nagrody wynosi 300 zł.
§ 6. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wyników osiągniętych po 1 stycznia 2006 roku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

dnia ogłoszenia w Dzienniku

