
UCHWAŁA NR XXIX/263/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 poz. 446 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
2016 poz. 176 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wyróżnienia i Nagrody przyznaje się przez cały rok.";

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości 
nie przekraczającej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w IV kwartale roku poprzedniego.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów powinny dotyczyć 
osiągnięć w roku, w którym złożono wniosek.
2. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla działaczy sportowych mogą również zawierać 
osiągnięcia i zasługi lat minionych zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym.
3. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia 
wniosku.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,

2) pisemnej rezygnacji kandydata,

3) braków formalnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Zmiany w Regulaminie w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości
nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników,
wprowadza się w celu umożliwienia przyznawania nagród i wyróżnień tuż po osiągniętym sukcesie przez
cały rok.

W przypadku działaczy sportowych, wprowadzone zmiany umożliwią przyznawanie nagród i wyróżnień
również za całokształt działalności sportowej.
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