
Uchwała Nr X/99/2011 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  

z dnia 25 sierpnia 2011 r.  
 

 

w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

 

 

 Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt  10  i  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 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 

Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Osoby fizyczne mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody na zasadach określonych 

niniejszą uchwałą. 

2. Wyróżnienia i  nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na 

terenie Gminy Pobiedziska lub członkom klubów sportowych mających siedzibę i 

działających na terenie Gminy Pobiedziska. 

3. Nagroda oraz Tytuł „Trener Roku Gminy Pobiedziska” może być przyznana trenerowi 

prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

§ 2 

Przyznaje się wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

§ 3 

1. Ustala się regulamin przyznawania nagród i wyróżnień, zwany dalej „regulaminem”, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie 

corocznie określana w uchwale budżetowej. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/315/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 czerwca 

2008 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr X/99/2011 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Podczas obrad Rady Sportu Gminy Pobiedziska w dniu 14.03.2011 r. Przewodnicząca 

Rady zawnioskowała o zmiany w dotychczasowym Regulaminie przyznawania nagród 

i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym w celu zwiększenia przejrzystości regulaminu. 

Dodatkowo, ze względu na fakt, że poprzednia uchwała została podjęta na podstawie 

nieobowiązujących już aktów prawnych, konieczne jest podjęcie nowej uchwały, zgodnej z 

obecnymi uregulowaniami prawnymi.  

Tym samym, za w pełni uzasadnione uznaje się podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

 

 

 


