
UCHWAŁA Nr XXXVIII/224/2014 

 

Rady Miejskiej w Stawiszynie  

 z dnia 7 maja 2014 roku  

 

w sprawie nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 

          Na podstawie art. 18,ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 

Regulaminu nadania medalu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” 

stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2007 z dnia  

25 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania 

medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn –uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1.  

 

Postanawia się nadać medal ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn ‘’ 

Gminnemu Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Korona – Pogoń” 

Stawiszyn. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna . 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

           

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

 

Do Uchwały  Nr XXXVIII/224/ 2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie  

 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i 

Miasta Stawiszyn” 

 
 

   Medal „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” został ustanowiony przez Radę Miejską 

jako wyróżnienie honorowe w uznaniu szczególnych zasług dla  Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Korona-Pogoń'' Stawiszyn w tym roku obchodzi 

jubileusz 90-lecia powstania.  

Gminny Ludowy Zespół Sportowy opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich 
członków. 

Celem Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego jest krzewienie kultury fizycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę i sport.  

Gminny Ludowy Zespół Sportowy realizuje swoje cele przez: 

- współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu 
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu; 

- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej; 

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; 

- prowadzenie działalności szkoleniowej; 

- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Gminnego Ludowego 

Zespołu Sportowego. 

Korona-Pogoń'' jest nierozerwalnie związana z naszą Gminą i Miastem, wrosła w jego 
historię, znalazła także trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń kibiców. Z dumą i radością 

obserwujemy kolejne osiągnięcia sportowców „Korony-Pogoń”. W Klubie swoje sportowe 

talenty rozwijało wielu piłkarzy, którzy  trafili do klubów II a nawet I ligi na terenie kraju. 
Władze Klubu starają się , aby sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice 

mogli być świadkami wydarzeń sportowych. 

Wyróżnienie Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Korona-Pogoń'' Stawiszyn 
medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” jest wyrazem wdzięczności za 

całokształt działalności i osiągnięcia. Klub dobrze działa i się rozwija a przede wszystkim 

dobrze służy społeczności, promując Gminę i Miasto Stawiszyn. 
 


