
Uchwała nr XIII/193/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 1 września 2003r. 

 
 
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i 
działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania. 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.  z 2001 r. 
Nr 81,  poz. 889 z późn. zm.) 
 
     Rada Miejska Katowic  
      uchwala: 
 
§.1.1. Ustanowić Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice za wybitne osiągnięcia w 

sporcie zwaną w dalszej treści „nagrodą”. 
 

2. Nagroda jest przyznawana zawodnikom, trenerom i działaczom osiągającym 
wysokie wyniki we współzawodnictwie w zawodach sportowych na poziomie 
międzynarodowym lub krajowym. 

 
§ 2.1. Wysokość środków na nagrody i wyróżnienia  uchwalana będzie corocznie w    

budżecie miasta na wniosek Prezydenta Miasta Katowice. 
 
       2. Środki o których mowa w ust.1 będą dzielone w następujących proporcjach: 

- 50 %  pierwsza nagroda, 
- 30 % druga nagroda, 
- 20 % trzecia nagroda, 

 
       3. W przypadku nie przyznania nagrody, któregokolwiek stopnia, uzyskane  
           środki powiększają odpowiednio wysokość przyznanych nagród. 
 
§ 3.1. Nagroda  dla zawodnika, trenera lub działacza za osiąganie wysokich wyników  

sportowych jest przyznawana  za: 
 
       1) pierwsza:  

- ustanowienie rekordu świata, 
- zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub  
  paraolimpijskich, mistrzostwach: świata, Europy, Polski. 
 

      2) druga: 
- ustanowienie rekordu Europy, 
- zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub 

paraolimpijskich, mistrzostwach: świata, Europy,  Polski, 
 



-   2   - 
 

3) trzecia: 
- ustanowienie rekordu Polski , 
- zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub 

paraolimpijskich, mistrzostwach :świata, Europy, Polski. 
 

2. Zawodnikom sportowych gier zespołowych jest przyznawana 
nagroda dla zespołu w wysokości nagrody indywidualnej 
odpowiedniego stopnia,  
 

§4.Przyznanie nagrody może być  połączone z przyznaniem wyróżnień w postaci   
     plakietek, pucharów lub dyplomów. 
 
§5. Nagrodę i wyróżnienie przyznaje Prezydent Miasta Katowice. 
 
§6.1.Wnioski o przyznanie nagrody dla swoich zawodników, trenerów i działaczy  
        mogą zgłaszać kluby sportowe działające na terenie miasta Katowice. 
 

2.W celu wyłonienia kandydatów do nagrody spośród zgłaszanych  wniosków, 
Prezydent Miasta Katowice powoła Komisję Nagród, określi jej skład, tryb i 
zasady działania. 

 
§7. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręcza Prezydent Miasta Katowice lub upoważ- 
      niona przez niego osoba w Dniu Święta Edukacji Narodowej. 
 
§8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§9. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
      i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

 
        Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 
 
          Jerzy Forajter 
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