UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz.675) oraz art. 31 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 151, poz.1014)
Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość, zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych
oraz rodzaje wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów
i prowadzących szkolenia zawodników osiągających te wyniki.
§ 2. 1. Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym.
2. Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia dla trenerów zasłużonych
w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1.
§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikowi, który jest
członkiem klubu sportowego posiadającego siedzibę na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek lub zawodnikowi zamieszkałemu na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek, zrzeszonemu w klubie sportowym, mającym siedzibę poza
obszarem Gminy Miejskiej Ciechocinek.
§ 4. Ustala się następujące doroczne nagrody i wyróżnienia:
1) nagrody pieniężne,
2) wyróżnienia w postaci statuetek, odznak, nagród rzeczowych wraz
z listem gratulacyjnym.
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§ 5. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych dla zawodników
posiadających licencję zawodnika mogą być przyznawane za wysokie wyniki
sportowe osiągane we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
a w szczególności:
1) za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów;
2) za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski w kategoriach niższych
niż seniorzy;
3) za osiągnięcie wyniku sportowego mającego charakter szczególnego
wyczynu sportowego.
§ 6. Nagrody pieniężne zbiorowe w grach zespołowych mogą być przyznawane
za:
1) zajęcie I – III miejsca w Pucharze Polski,
2) zajęcie I - III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów,
3) zajęcie I - VI miejsca w najwyższej klasie rozgrywek ligowych,
4) awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,
5) wysokie osiągnięcia sportowe w innych prestiżowych, krajowych
i międzynarodowych imprezach.
§ 7. 1. Wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych mogą być przyznawane
zawodnikom posiadającym licencję zawodnika, za wysokie wyniki sportowe
uzyskane w:
1) mistrzostwach Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich
organizowanych w kategoriach niższych niż seniorzy,
2) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
2. Wyróżnienia w grach zespołowych mogą być przyznawane zawodnikom
drużyny za wysokie wyniki sportowe uzyskane w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży lub w innych prestiżowych międzynarodowych i krajowych
imprezach sportowych.
§ 8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy w danym
roku dwóch lub kilku wysokich wyników sportowych, o których mowa
w § 5 i § 6, przyznaje się jedną nagrodę, za najlepszy z osiągniętych wyników.
§ 9. Trenerom, o których mowa w § 2 ust. 2 można przyznać nagrodę pieniężną
lub wyróżnienie.
§ 10. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa
się corocznie w uchwale budżetowej.
2. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika lub zespołu sportowego nie
może przekroczyć kwoty 1.500 zł.
3. Jednorazowa nagroda finansowa dla trenera nie może przekroczyć kwoty
1000 zł.
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§ 11. 1. Przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia może nastąpić
z inicjatywy Burmistrza Ciechocinka lub na wniosek:
1) Gminnej Rady Sportu,
2) innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminach: do 31 marca lub do
31 października danego roku. Podlegają one rozpoznaniu w ciągu 30 dni od
dnia złożenia wniosku.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub
wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza
Ciechocinka.
§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień opiniuje Gminna Rada Sportu
powołana przez Burmistrza Ciechocinka.
2. Gminna Rada Sportu odnosi się do spełnienia przez zawodnika wymaganych
kryteriów oraz przedstawia Burmistrzowi propozycję wysokości nagrody lub
przyznania wyróżnienia.
§ 13. 1. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręczane są na uroczystym spotkaniu
z osobami nagrodzonymi i wyróżnionymi.
2. Przyznane nagrody pieniężne, o których mowa w § 13 zostaną wypłacone
w gotówce lub przekazane przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego
zawodnika, zespołu lub trenera.
3. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do
publicznej wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Ciechocinku i Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
§ 15. Traci moc uchwała nr XLI/385/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia
18 września 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z 2006 r. Nr 130, poz. 1935).
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aldona Nocna

4

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) utraciły moc dwie ustawy: o kulturze
fizycznej
i

o

sporcie

kwalifikowanym,

które

stanowiły

podstawę

prawną

do

obowiązujących dotychczas przepisów prawa miejscowego w zakresie
przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Istnieje więc
konieczność podjęcia uchwał opartych o nową podstawę prawną, które
uporządkują dotychczas obowiązujące przepisy gminne.
Zgodnie z art. 31 wspomnianej ustawy o sporcie organy samorządu
terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz
nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Projekt niniejszej uchwały uwzględnia część zapisów dotychczas
obowiązujących oraz zmiany wynikające z praktyki przyznawania nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym. Ustala także możliwość przyznania nagrody lub
wyróżnienia trenerom zasłużonym w osiąganiu tych wyników.
Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla prezentowanego przez
zawodników poziomu sportowego i formą pomocy materialnej wspierającej
proces szkolenia.
Wobec powyższego, proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały
w przedstawionej wersji.

