
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia .................... 2015 roku

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Na  podstawie  art. 7 ust. 1 pkt  10,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie
gminnym  (Dz.U.  2013,  poz.  594 –  tekst  jedn.  z późn.  zm.)  w związku  z art. 31 ust. 3 ustawy
z dnia  25 czerwca  2010 roku  o sporcie  (Dz.U.  2014,  poz.  715 –  tekst  jedn.),  po  przeprowadzeniu  konsultacji
społecznych Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody oraz wyróżnienia przyznawane zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania  i pozbawiania  nagród  i wyróżnień  przyznawanych  zawodnikom
za osiągnięte wyniki sportowe, a także ich rodzaje i wysokość określa regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci  moc  uchwała  nr  1119/LXIV/2014  Rady  Miejskiej  w Sosnowcu  z dnia  23 października  2014 roku
w sprawie  określenia  rodzaju  i wysokości  oraz  zasad  i trybu  przyznawania  nagród  i wyróżnień  dla  zawodników
osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  w międzynarodowym  lub  krajowym  współzawodnictwie  sportowym
oraz dla trenerów i działaczy sportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sosnowcu



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia....................2015 roku

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. Niniejszy  regulamin  określa  szczegółowe zasady,  tryb przyznawania  i pozbawiania  oraz  rodzaje  i wysokość
nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Laureatami nagród i wyróżnień mogą być zawodnicy będący mieszkańcami miasta Sosnowca  w rozumieniu
art. 25 ustawy Kodeks Cywilny.

§ 3. 1. Uwzględniając postanowienia ust. 2, nagrodę może otrzymać zawodnik, który osiągnął w kategorii seniora,
młodzieżowca  lub  juniora wysoki  wynik  w sporcie  zespołowym  lub  indywidualnym,  tj:  zajął  miejsce
od  pierwszego  do  trzeciego  w Igrzyskach  Olimpijskich,  Igrzyskach  Paraolimpijskich,  Igrzyskach  Głuchych,
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.

2. Nagrodę można przyznać, jeżeli wynik sportowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie osiągnięty dla klubu sportowego
mającego siedzibę:

1) na terenie Gminy Sosnowiec lub

2) poza terenem Gminy Sosnowiec:

- jeżeli  dana dyscyplina sportu nie jest prowadzona przez klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy
Sosnowiec bądź

- jest prowadzona przez klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Sosnowiec na poziomie niższym
od poziomu reprezentowanego przez zawodnika.

3. Nagroda ma formę pieniężną.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, wysokość nagrody określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

5. W przypadku zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w sporcie zespołowym, nagrody przyznane
w ramach jednego zespołu nie mogą przekraczać łącznie wysokości jednej nagrody określonej w tabeli.

6.  Za  osiągnięcia  sportowe  uzyskane  w  toku  jednej  imprezy  sportowej  zawodnikowi  może  zostać  przyznana
wyłącznie jedna nagroda.

§ 4. 1. Przy uwzględnieniu postanowień  § 3 ust. 2, wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który osiągnął wysoki
wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym, tj:

1) reprezentował  Polskę  w Igrzyskach  Olimpijskich,  Igrzyskach  Paraolimpijskich,  Igrzyskach  Głuchych,
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy;

2) zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy; 

3) zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski;

4) uczestniczył w reprezentacji Polski;

5) awansował do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych lub utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywek ligowych.

2. Wyróżnienie ma formę rzeczową, tj. statuetki oraz listu gratulacyjnego.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

1) właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika;

2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;

3) organizacja pozarządowa prowadząca działalność w dziedzinie sportu;

4) trener zawodnika, który osiągnął wysoki wynik sportowy.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zawodnika;



2) dane dotyczące klubu sportowego zawodnika;

3) uwierzytelnione przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub organizatora zawodów informacje
o osiągnięciach, za które ma zostać przyznana nagroda lub wyróżnienie;

4) wskazanie dyscypliny sportowej zawodnika;

5) uzasadnienie;

6) oświadczenie  zawodnika  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  na  cele  związane
z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia oraz na upublicznienie faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.

3. Wnioski  o przyznanie  nagrody  lub  wyróżnienia  należy  w składać  sekretariacie  Miejskiego  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu, w terminach każdorazowo:

1) do  dnia  30 kwietnia  –  za  pierwszy  kwartał  roku  kalendarzowego,  w którym zawodnik  osiągnął  wysoki  wynik
sportowy;

2) do dnia 31 lipca – za drugi kwartał roku kalendarzowego, w którym zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy;

3) do  dnia  31 października  – za  trzeci  kwartał  roku kalendarzowego,  w którym zawodnik  osiągnął  wysoki  wynik
sportowy;

4) do dnia 31 stycznia – za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, w którym zawodnik osiągnął wysoki
wynik sportowy.

§ 6. 1. Wnioski,  o których mowa w § 5, rozpatruje zespół do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród
i wyróżnień za wyniki sportowe powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowca (dalej: zespół).

2. Zespół składa się z:

1) trzech pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;

2) dwóch radnych Rady Miejskiej w Sosnowcu.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) analiza  formalna  i merytoryczna  złożonych  wniosków  z uwzględnieniem  znaczenia  danego  sportu  dla  miasta
Sosnowca oraz osiągniętego wyniku sportowego;

2) przedstawianie Prezydentowi Miasta Sosnowca kandydatów do nagród i wyróżnień;

3) uzasadnianie wyboru kandydatów do nagród i wyróżnień.

§ 7. 1. Nagrody  i wyróżnienia  przyznaje  Prezydent  Miasta  Sosnowca.  Decyzja  Prezydenta  Miasta  Sosnowca
o przyznaniu bądź o odmowie  przyznania  nagrody lub wyróżnienia  jest  ostateczna.  Od decyzji  w tym przedmiocie
nie przysługuje odwołanie.

2. Uroczystość  wręczania  nagród  i wyróżnień  odbywa  się  w terminie  wyznaczonym  przez  Prezydenta  Miasta
Sosnowca.

§ 8. 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z ich przyznaniem.

2. Ilość przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród i wyróżnień jest uzależniona od wysokości środków
finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Sosnowca.

§ 9. 1. Prezydent Miasta Sosnowca pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia w przypadku:

1) powzięcia  informacji  o anulowaniu  wyniku  sportowego  zawodnika,  za  który  została  przyznana  nagroda
lub wyróżnienie;

2) stwierdzenia, że nagroda lub wyróżnienie zostały przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane;

3) powzięcia informacji o dyskwalifikacji zawodnika skutkującej odebraniem mu wyniku sportowego, za który została
przyznana nagroda lub wyróżnienie.

2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Prezydent Miasta Sosnowca pisemnie informuje zawodnika oraz określa
sposób zwrotu nagrody lub wyróżnienia. O czynności tej informowany jest również podmiot, który złożył wniosek
o przyznanie zawodnikowi nagrody lub wyróżnienia.

3. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia powzięcia informacji
o okolicznościach określonych w ust. 1.



§ 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu prowadzi ewidencję zawodników, którym zostały przyznane
nagrody lub wyróżnienia.



Tabela nr 1

Wysokość Nagrody

OSIĄGNIĘCIE
KWOTA NAGRODY (PLN)

SENIOR MŁODZIEŻOWIEC, JUNIOR

Igrzyska Olimpijskie, 
Igrzyska Paraolimpijskie, 
Igrzyska Głuchych, 
Młodzieżowe Igrzyska 
Olimpijskie: 
I miejsce: 
II miejsce:
III miejsce

5.000
4.000
3.500

2.500
2.000
1.500

Mistrzostwa Świata: 
I miejsce: 
II miejsce:
III miejsce

4.000
3.000
2.000

2.000
1.500
1.000

Mistrzostwa Europy: 
I miejsce: 
II miejsce:
III miejsce:

3.000
2.000
1.500

1.500
1.200
1.000


