UCHWAŁA NR XV/229/2020
RADY MIASTA WISŁA
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie: ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.)
Rada Miasta Wisły
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanowić nagrodę sportową i wyróżnienie dla zawodników, drużyn oraz trenerów, którzy osiągnęli
wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Określić Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Wisła za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/324/2016 Rady Miejskiej w Wiśle z dnia 22 grudnia 2016 roku.
W sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników posiadających licencję
zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi
Mistrzostw Polski.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła
Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/229/2020
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 lutego 2020 r.
Regulamin

§1
przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Wisła za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej.
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
§2
Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Miasta Wisła jako wyraz
uznania dla zawodników, drużyn i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.
§3
Nagrodę mogą otrzymać:
1) zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym, w roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania,
2) drużyna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym, w roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania,
3)

trenerzy prowadzący szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w roku budżetowym poprzedzającym rok jej
przyznania.
§4
1. Nagrody przyznawane są zawodnikom i drużynom, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 za następujące
osiągnięcia sportowe:
1) udział w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata,
Mistrzostwa Europy, Puchar Kontynentalny, Puchar Europy,
2) zajęcie miejsc I – VI w zawodach rangi: Puchar Polski, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolskie Olimpiady
Młodzieży oraz miejsc I – III w zawodach rangi Mistrzostw Wojewódzkich.
2. Nagrody są przyznawane trenerom prowadzącym szkolenia zawodników, którzy osiągnęli następujące
wyniki sportowe:
1)udział zawodnika lub drużyny w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie, Mistrzostwa
Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Kontynentalny, Puchar Europy,
2)zajęcie przez zawodnika lub drużynę miejsc I – VI w zawodach rangi: Puchar Polski, Mistrzostwa
Polski, Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży oraz miejsc I – III w zawodach rangi Mistrzostw
Wojewódzkich.
§5
Ustala się następujące wysokości nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów oraz drużyn
w przypadkach określonych w:
1) § 4 ust. 1 pkt 1 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 2 000 zł
2) § 4 ust. 1 pkt 2 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 1 500 zł
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3) § 4 ust. 2 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 1 200 zł
§6
Przyznanie nagrody określonej w §4 zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu innych
nagród, stypendiów i wyróżnień.
§7
Wyróżnienie może być przyznane w formie: pucharu, statuetki, medalu, dyplomu, nagrody rzeczowej
i innych.
§8
Wyróżnienie mogą otrzymać:
1) zawodnicy i drużyny, którzy osiągnęli wyniki sportowe tj. zajęcie I – VIII miejsca we
współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, w roku budżetowym poprzedzającym
rok jego przyznania,
2) trenerzy prowadzący szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, tj. zajęcie miejsca
I – VIII we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, w roku budżetowym
poprzedzającym rok jego przyznania,
3) inne osoby wyróżniające się w działalności sportowej za osiągnięcia w roku budżetowym
poprzedzającym rok jego przyznania.
§9
1. Nagroda i wyróżnienie
następujące warunki :

może

być

przyznane

zawodnikowi,

który

jednocześnie

spełnia

1)zamieszkuje na terenie Gminy Wisła lub jest członkiem klubu sportowego mającego swoją siedzibę na
terenie Gminy Wisła,
2)wykazuje się wysoka kulturą osobistą i kieruje się zasadami „fair play”.
2. W przypadku wniosków dotyczących nagród i wyróżnień dla zawodników, przy opiniowaniu tych
wniosków i proponowaniu wysokości nagrody bądź wyróżnienia, Rada Sportu może wziąć pod uwagę
wyniki w nauce szkolnej osiągane przez zawodnika, uwzględniając jego indywidualne możliwości.
§ 10
1. Przyznawanie nagrody lub wyróżnienia (w tym wybór jego formy) należy do kompetencji Burmistrza
Miasta Wisła.
2. W zakresie przyznawania nagród priorytetowo traktowane są dyscypliny objęte programem igrzysk
olimpijskich.
3. Wysokość nagród, o których mowa w § 5 uzależniona jest od zajętego miejsca oraz rangi zawodów,
w których udział bierze zawodnik lub drużyna.
§ 11
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia kultury
fizycznej, szkoły, uczelnie wyższe, grupa co najmniej 5 osób (w przypadku zawodników niezrzeszonych)
oraz instytucje i jednostki realizujące zadania z zakresu sportu.
2. Wnioskodawca może złożyć w jednym roku kalendarzowym maksymalnie trzy wnioski o przyznanie
nagród i wyróżnień dla zawodników z każdej dyscypliny sportowej oraz jeden wniosek o przyznanie
nagrody lub wyróżnienia dla trenera z każdej dyscypliny sportowej.
§ 12
Wniosek składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 13
1. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Wisła do końca marca każdego roku za osiągnięcia
w roku poprzednim.
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2. Wnioski rozpatrywane są jeden raz w roku.
§ 14
Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po sprawdzeniu przez Burmistrza Miasta Wisła pod
względem formalno-merytorycznym podlegają zaopiniowaniu przez Wiślańską Radę Sportu.
§ 15
W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 16
Decyzja Burmistrza Miasta Wisła o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia jest
ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 17
1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
2. Liczba przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród lub wyróżnień jest uzależniona od
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Wisła.
§ 18
Nagrody lub wyróżnienia wręczane są podczas uroczystej sesji Rady Miasta lub przy innej stosownej
okazji.
§ 19
Burmistrz Miasta Wisła może pozbawić zawodnika, drużyny, trenera nagrody i wyróżnienia w sytuacji
gdy:
1) została podjęta prawomocna decyzja o pozbawieniu wyniku sportowego, który był podstawą jej
przyznania,
2) informacje zawarte we wniosku, w którego wyniku nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane okażą
się nieprawdziwe.
§ 20
W przypadku pozbawienia nagrody lub wyróżnienia nagroda pieniężna lub inna zostaje uznana za
nienależną i podlega zwrotowi.
§ 21
O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta Wisła informuje pisemnie wyróżnionego lub
jego rodzica bądź opiekuna prawnego, w przypadku gdy jest niepełnoletni.

Id: F470195B-297F-400B-BC12-86B3CCBB4E52. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/229/2020
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 lutego 2020 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY/ WYRÓŻNIENIA* BURMISTRZA MIASTA WISŁA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE ZA ROK ……………….
charakterystyka kandydata/ kandydatki/drużyny
imię i nazwisko/nazwa drużyny
……………………………………………………………………………….
rok urodzenia**…………………………………………………………………….
adres miejsca zamieszkania**………………………………………………………………..
tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………….
Nazwa klubu, którego jest zawodnikiem/zawodniczką/drużyną/trenerem/działaczem*
……………………………………………………………………………………………………
Osiągnięcia sportowe, działalność*, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzenie osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda, przez właściwy
Związek Sportowy * ________________________________________________
/data, podpis i pieczęć/
Wnioskodawca _________________________________________________________
/data, podpis i pieczęć /
niepotrzebne skreślić*
nie dotyczy drużyn **
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