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RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia
UiA ?oq

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia
2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2013 poz. 595, poz. 645) w związku z art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. Nr 127 , poz.857; Nr 151 poz. 1014; zm. Dz.U. z 2011 r.
Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240, poz. 1241; zm. Dz.U. z 2012 r. poz.
490; zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 829; zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 7) Rada Powiatu Łowickiego
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/l 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym wprowadza się następujące zmiany:
1. § 20 ust. 3 pkt 1 ppkt a otrzymuje brzmienie: „medalu srebrnego i brązowego
na Igrzyskach Olimpijskich”
2. W § 20 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „Ustala się nagrodę z tytułu zdobycia złotego
medalu na Igrzyskach Olimpijskich - w wysokości do 15 000,00 zł brutto.”
3. W § 32 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy osiągnięte wyniki sportowe, z uwagi na szczególnie wysoką
rangę i stopień popularności zawodów, w znaczący sposób przyczyniają się do
promocji kultury fizycznej oraz Powiatu Łowickiego, Zarząd Powiatu Łowickiego
może z pominięciem trybu określonego w § 34, przyznać nagrodę w roku
kalendarzowym, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do
otrzymania nagrody.
4. Ustala się nagrodę dla trenera z tytułu zdobycia złotego medalu na Igrzyskach
Olimpijskich przez szkolonego przez niego zawodnika w wysokości do 50%
wysokości nagrody zawodnika.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UZASADNIENIE
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi w lutym 2014 roku Zbigniew Bródka, panczenista
z Powiatu Łowickiego, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w
Domaniewicach, na dystansie 1500 m zdobył złoty medal. Tak znamienite osiągnięcie
powinno zostać odpowiednio uhonorowane, stąd też zmiana w zapisie uchwały odnośnie
wysokości nagrody za złoty medal podczas Olimpiady. Dodano również zapis tyczący
nagrody dla trenera, którego zawodnik podczas Igrzysk Olimpijskich zdobędzie złoty medal.
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