DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2018-04-12 14:50:09

Poz. 3060
UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, z późn. zm.), art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1463, z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dla
zawodników, trenerów reprezentujących kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność
na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
z Suchej Beskidzkiej – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Ćwiękała
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/320/2018
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 28 marca 2018 r.
REGULAMIN
przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dla zawodników, trenerów
reprezentujących kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie miasta
Sucha Beskidzka oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
z Suchej Beskidzkiej.
§ 1.
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, które stanowi wyraz uznania
za osiągnięte wyniki sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej.
2. Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe ma charakter rzeczowy.
3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:
1) osobom fizycznym – zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe,
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

wysokie

wyniki

sportowe

3) innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która uprawia określoną dyscyplinę sportu
i jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę na terenie miasta
Sucha Beskidzka,
2) trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która posiada stopień trenerski lub instruktorski uzyskany
w trybie przepisów odrębnych, lub posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i szkoląc
zawodników przyczyniła się do uzyskania przez nich wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
3) osobie fizycznej wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej – należy przez to
rozumieć osobę, która wspiera działalność klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych mających
siedzibę na terenie miasta Sucha Beskidzka lub przyczynia się w osiągnięciu szczególnych zasług
w rozwoju sportu na terenie miasta Sucha Beskidzka biorąc pod uwagę znaczenie jej osiągnięć dla
społeczności lokalnej.
§ 3.
1. Nagrody i wyróżnienia zawodnikom mogą być przyznane w systemie trzystopniowym (indywidualnie
lub drużynowo), którzy osiągnęli co najmniej jeden z następujących wyników kwalifikowanych
w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe i międzynarodowe
federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy, bądź okręgowy związek sportowy:
1) nagroda I stopnia:
a) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
b) miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata lub Europy,
c) miejsca medalowe w Pucharze Świata lub Europy,
2) nagroda II stopnia:
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a) miejsca punktowane na Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Świata lub Europy - do
8 miejsca,
b) miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
c) miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
d) miejsca medalowe w Finale Pucharu Polski,
3) nagroda III stopnia:
a) miejsca medalowe w Mistrzostwach Wojewódzkich lub Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży oraz
Olimpiadzie Specjalnej na szczeblu wojewódzkim,
b) szczególny wkład w awans drużyny do wyższego szczebla rozgrywek.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez
zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym, w systemie określonym w ust. 1 pkt 1-3.
3. Nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom wyróżniającym się w działalności
sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie ich osiągnięć dla społeczności lokalnej.
§ 4.
1. W przypadku uzyskania przez kandydata uprawnień do otrzymania nagrody więcej niż jednego
stopnia, otrzymuje jedną nagrodę wyższego stopnia.
2. Nagroda wypłacana jest w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych przewidzianych
w budżecie Gminy Sucha Beskidzka.
§ 5.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
§ 6.
1. Kandydatury do nagrody i wyróżnienia mogą wnosić:
1) Referat Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sucha Beskidzka,
2) Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka,
3) Kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Sucha Beskidzka.
§ 7.
1. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w drodze zarządzenia określi wzór wniosku o przyznanie nagrody
lub wyróżnienia.
2. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku.
3. Wnioski z propozycjami kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19.
4. Do wniosku należy
zgodność z oryginałem.

dołączyć

komunikat

końcowy

z zawodów

potwierdzony

§ 8.
1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej oraz rzeczowej.
2. Dla zawodnika i trenera ustala się nagrody pieniężne w następujących wysokościach:
1) nagroda I stopnia - do 4.000 zł brutto,
2) nagroda II stopnia - do 2.000 zł brutto,
3) nagroda III stopnia - do 1.000 zł brutto.

za
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3. Dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej ustala się nagrodę pieniężną - do
2.000 zł brutto.
4. Nagroda rzeczowa nie może przekroczyć kwoty 1.000 złotych.
5. Wyróżnienie stanowi: puchar, statuetka, dyplom.
§ 9.
Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka są wypłacane i zakupywane ze środków
budżetu Gminy Sucha Beskidzka.
§ 10.
1. Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień opiniuje Komisja powołana Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
2. Komisja może żądać dodatkowych informacji oraz uzupełnienia wniosku.
3. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka opinię w formie listy kandydatów
rekomendowanych do przyznania nagród lub wyróżnień.
§ 11.
Informację o przyznaniu nagród Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka podaje do publicznej wiadomości
poprzez opublikowanie na stronie internetowej miasta.
§ 12.
1. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta Sucha
Beskidzka.
2. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka lub upoważniona przez niego
osoba.
3. Decyzja Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka o przyznaniu nagrody lub odmowie przyznania nagrody
lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Ćwiękała

