UCHWAŁA NR XLIII/228/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 16 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2018 r., poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Nagroda ma charakter pieniężny.
2. Nagrodę pieniężną zwana dalej nagrodą otrzymuje osoba fizyczna zwana dalej zawodnikiem,
będąca mieszkańcem Miasta Golubia-Dobrzynia, która:
1) uprawia jedną z dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, wskazaną
w §2 niniejszej uchwały,
2) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, uzyskał co
najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
a) zajął I - VI miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
b) zajął I - VI miejsce w mistrzostwach świata lub Pucharze Świata,
c) zajął I - VI miejsce w mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy,
d) zajął I - VI miejsce w Mistrzostwach Polski. Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży,
e) zajął I - VI miejsce w Mistrzostwach Województwa,
f) został powołany do kadry narodowej,
g) został powołany do kadry wojewódzkiej.
3. Nagrodę wypłaca się jednorazowo w terminie do 20 maja danego roku, z tym zastrzeżeniem, że
w 2021 roku nagrodę wypłaca się jednorazowo w terminie do 31 października.
4. Ustala się kwotę jednorazowej nagrody w wysokości:
1) 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto za zajęcie I - VI miejsce w Igrzyskach
Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za zajęcie I - VI miejsce w mistrzostwach świata
lub Pucharze Świata,
3) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za zajęcie 1 - VI miejsce w mistrzostwach Europy
lub Pucharze Europy,
3a) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za powołanie do kadry narodowej,
4) 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto za zajęcie I - VI miejsce w Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.
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4a) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za powołanie do kadry wojewódzkiej,
5) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto za zajecie I - VI miejsce w Mistrzostwach
Wojewódzkich.”.
2. § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400
Golub-Dobrzyń, w Biurze Obsługi Interesanta, pok. IC, w terminie do dnia 31 sierpnia
2021
roku,
uwzględniając
wyniki
sportowe
osiągnięte
w 2020
roku.
Wniosek podlega rozpatrzeniu do dnia 30 września 2021 roku. W kolejnych latach wnioski składa się
w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w Biurze Obsługi
Interesanta, pok. IC, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki
sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, na który zostanie przyznana nagroda. Wniosek
podlega rozpatrzeniu do dnia 20 kwietnia każdego roku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak
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UZASADNIENIE

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na rozszerzeniu katalogu wyników sportowych o
szczególnym znaczeniu dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń o powołanie do kadry narodowej oraz
kadry wojewódzkiej.
Rozszerzenie o ww. wyniki sportowe podyktowane jest tym, że mieszkańcy miasta osiągają
znaczne osiągnięcia we wskazanych wynikach sportowych. W związku z tym należy wspierać
rozwój zawodników osiągających w/w wyniki sportowe poprzez wsparcie finansowe w formie
nagrody.
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