
-projekt-

Uchwała Nr ..............
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia .......................

w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i pieniężnych
nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1875 z późn.  zm.)  oraz  art.  31 ust.  1  i  3  ustawy o sporcie
z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm).

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwała się regulamin w sprawie przyznawania i pozbawiania wyróżnień i pieniężnych nagród
sportowych  za wysokie  wyniki  sportowe,  w brzmieniu określonym w załączniku nr  1 do niniejszej
uchwały. 

§  2.  Nagrody  sportowe  i  wyróżnienia  mogą  być  przyznane  osobom fizycznym  mającym miejsce
zamieszkania  na  terenie  Miasta  Czeladź,  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki  sportowe  we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

§ 3. Wydatki związane z udzieleniem nagród sportowych pokrywane będą z budżetu Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

                                                                                                                               



Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr .............

              Rady Miejskiej w Czeladzi 
              z  dnia .....................

     
Regulamin przyznawania i pozbawiania wyróżnień i pieniężnych nagród sportowych 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1.  1. Nagrody sportowe i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie
wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym  indywidualnym  lub  zespołowym  (drużynowym),
międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach sportowych olimpijskich lub paraolimpijskich. 
2. Nagrodę sportową i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który:

1) jest mieszkańcem Miasta Czeladź,
2) uprawia jedną z dyscyplin sportowych, w których działają polskie związki sportowe – zgodnie

z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury  fizycznej,  o którym
mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

§ 2. Środki finansowe na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe planowane są corocznie w budżecie
Miasta Czeladź (dz. 926 rozdz. 92695 § 3040).

§ 3. 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. 
2. Wyróżnienie ma formę dyplomu. 
3. Przyznanie nagrody nie wyklucza przyznania wyróżnienia tej samej osobie. 

§ 4. 1. Nagrody sportowe mogą być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
we  współzawodnictwie  sportowym  zespołowym  (drużynowym)  poprzez  uzyskanie  awansu  do
wyższego szczebla rozgrywek.
2. Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach zespołowych (drużynowych): 

Wysokość
nagrody

Piłka nożna
-szczeble
rozgrywek
ligowych

Tenis stołowy
-szczeble
rozgrywek
ligowych

Koszykówka
-szczeble
rozgrywek
ligowych

Siatkówka
-szczeble
rozgrywek
ligowych

200,00 zł Klasa okręgowa IV, III liga III  liga IV, III liga

300,00 zł IV, III liga I, II liga II liga II  liga

600,00 zł II liga i wyższa ekstraklasa I liga i wyższa I liga i wyższa

3.  Wysokość nagrody sportowej  dla  zawodników innych sekcji  ustalana będzie  indywidualnie,  nie
może ona jednak przekroczyć stawek określonych w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.
4.  Nagroda  sportowa  może  być  przyznana  zawodnikowi,  w  tym  również  zawodnikowi  (osobie)
niepełnosprawnemu, który osiągnął wysoki wynik sportowy.
5. Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach indywidualnych:

1) miejsca od I do III w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 2.000,00 zł;
2) miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata w wysokości 1.000,00 zł;
3) miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy w wysokości 800,00 zł;
4) miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w wysokości 600,00 zł;
5) miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości  

400,00 zł;
6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 500,00 zł;
7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 450,00 zł;
8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 400,00 zł;
9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 350,00 zł;
10) miejsca od I do III w zawodach krajowych w wysokości 300,00 zł;
11) miejsca od I do III w zawodach wojewódzkich w wysokości 200,00 zł.



§ 5. Kandydatów do otrzymania wyróżnienia lub nagrody sportowej mogą zgłaszać:
1) zarządy  klubów  sportowych  i  stowarzyszeń  sportowych,  w  którym  zrzeszony  jest  dany

zawodnik, 
2) właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,
3) Ośrodki Sportu i Rekreacji.

§ 6. 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody sportowej lub wyróżnienia.

§  7.  1.  Wnioski  o  przyznanie  wyróżnień  lub  nagród  sportowych  dla  zawodników  należy  składać
w  Kancelarii  Urzędu  Miasta  Czeladź  w  terminie  do  31  marca  danego  roku  kalendarzowego
z  uwzględnieniem  osiągnięć  w  dziedzinie  sportu  z  poprzedniego  roku  kalendarzowego.  Wyjątek
stanowić  będzie  rok  2018,  gdzie  wnioski  będzie  można  składać  do  15  lipca  br.  za  osiągnięcia
w dziedzinie sportu z 2017 r.
2. Wnioski o nagrody sportowe lub wyróżnienia powinny zawierać: 

1) dane osobowe zawodnika, 
2) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu i kategorii wiekowej, 
3) nazwę i adres wnioskodawcy, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu,
4) osiągnięcia zawodnika uzasadniające przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia. 

3. Do wniosku należy załączyć: 
1) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do

klubu sportowego, 
2) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia, 
3) dokumentację  potwierdzającą  informacje  zawarte  we  wniosku  (np.  komunikaty  zawodów,

wycinki prasowe, wydruki ze stron internetowych itd.), 
4) oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  i  gromadzenie  danych

osobowych  celem  przeprowadzenia  procedury  rozpatrzenia  wniosków  o  przyznanie
wyróżnienia lub nagrody sportowej. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieposiadająca
pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia składa rodzic lub opiekun prawny, 

5) oświadczenie  wnioskodawcy,  że  wszystkie  informacje  w  złożonym  wniosku  są  aktualne
i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego zgłoszenia.

§ 8.  1. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
2. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,
2) nieusunięcia braków formalnych w terminie,
3) wycofania przez wnioskodawcę,
4) rezygnacji kandydata z nagrody.

§  9.  1.  Nagrody  sportowe  i  wyróżnienia  przyznawane  są przez  Burmistrza  Miasta  Czeladź  na
podstawie pozytywnego zaopiniowania wniosków przez komisję ds. przyznawania wyróżnień i nagród
sportowych.
2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje Burmistrz Miasta Czeladź w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji wchodzi:

1) osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta pełniąca funkcję przewodniczącego komisji,
2) osoba desygnowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Czeladzi  pełniąca funkcję

członka komisji,
3) pracownik  wydziału  merytorycznie  odpowiedzialnego  za  zadanie  pełniący  funkcję  członka

komisji,
4) pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi.

4.  Decyzje  komisji  zapadają  w  drodze  głosowania  jawnego,  bezwzględną  większością  głosów
członków komisji.
5.  Komisja  zbiera  się  w terminie  ustalonym przez przewodniczącego i  rozpatruje  wnioski  złożone
w terminach o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.
6.  Członkowie  komisji  po  zapoznaniu  się  z  wnioskami  ustalają  tryb  wyłaniania  kandydatów
do otrzymania wyróżnień i nagród sportowych.
7. Do zadań komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków,



2) ustalenie liczby osób, którym może zostać przyznana wyróżnienie i nagroda sportowa. Przy
nagrodach  sportowych  komisja  uwzględnia  środki  finansowe  zarezerwowane  na  ten  cel
w budżecie Miasta Czeladź,

3) ustalenie  wysokości  nagród  z uwzględnieniem zasad,  o  których  mowa w  § 4  niniejszego
regulaminu.

8. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych wniosków przedstawia się
Burmistrzowi  Miasta Czeladź w celu podjęcia ostatecznej decyzji  w sprawie przyznania wyróżnień
i nagród sportowych.

§ 10.  1. Decyzje o przyznaniu i wysokości nagrody sportowej podejmuje Burmistrz Miasta Czeladź
w drodze zarządzenia, od którego nie przysługuje odwołanie.
2. Lista zawodników, którzy otrzymali nagrodę sportową i wyróżniania zamieszczona będzie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czeladz.pl.
3. Burmistrz Miasta Czeladź podejmuje decyzje o pozbawieniu i zwrocie nagrody sportowej, w sytuacji
pozbawienia zawodnika osiągniętego tytułu sportowego bądź osiągnięcia sportowego, za które została
przyznana nagroda sportowa. 

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

http://www.bip.czeladz.pl/


Załącznik nr 2
do uchwały ................

Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia .........................

                                                               Czeladź, dn. ......................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE   NAGRODY SPORTOWEJ* / WYRÓŻNIENIA*

  

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1) Imię i nazwisko..................................................................................................................……………..

2) Adres zamieszkania.............................................................................……….……..............................

3) Telefon, poczta elektroniczna…….........................................................................................................

4) Data i miejsce urodzenia………….........................................................................................................

5) Imię ojca.............................................................. imię matki......................…........................................

6) Nazwisko rodowe matki…...................…………………………………………………………...................

7) Obywatelstwo........................................………………………………………………………………..........

8) PESEL ..………………………………………………………....................................................................

9) Numer i seria dowodu osobistego.........................................................................................................

10) Nazwa banku i numer konta osobistego zawodnika……………..……………………………………….

.............................................................................................................................................................…..

11) Adres Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania.............................................................….........

...................................................................................................................................................................

*/ niepotrzebne skreślić



DYSCYPLINA SPORTU I KATEGORIA WIEKOWA

1) Dyscyplina sportowa uprawiana przez zawodnika (liga rozgrywek):

…………………………………………………………………………………………………………………........

2) Kategoria, w której zawodnik osiągnął sukces: 

...................................................................................................................................................................

3) Aktualny Nr licencji/karty zawodniczej wydany przez właściwy polski związek sportowy:

…………………………………………………………………………………………………………………........

NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY

1) Nazwa

…..................................................................................................................................…………...............

2) Forma prawna

…...............................................................................................................................………………….......

3) Adres, telefon, fax, poczta elektroniczna

…............................................................................………………………………………………….........…..
 
4) KRS

…..................................................…………...............................................................................................

CHARAKTERYSTYKA SPORTOWA ZAWODNIKA:

1) Obecna przynależność do klubu sportowego:

…...................................................................................…………………………………….................……..

2) Opis osiągnięć sportowych zawodnika:

.............................................................................................................................................................…..

…............................................................................................................................................................…

............................................................................................................................................................……

.............................................................................................................................................................…..

.............................................................................................................................................................…..

.............................................................................................................................................................…..

...................................................................................................................................................................



W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej oświadczam, że jestem świadomy/a skutków 
podatkowych związanych z wymienionym faktem. 

 

....…..................................…………........ 
data i miejsce wypełnienia wniosku

 

.......................................................................... 
pieczęć i podpis wnioskodawcy

.......................................................................... 
podpis kandydata 

Załączniki: 
1. oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do

klubu sportowego, 
2. oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia, 
3. dokumentację  potwierdzającą  informacje  zawarte  we  wniosku  (np.  komunikaty  zawodów,

wycinki prasowe, wydruki ze stron internetowych itd.), 
4. oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  i  gromadzenie  danych

osobowych  celem  przeprowadzenia  procedury  rozpatrzenia  wniosków  o  przyznanie
wyróżnienia lub nagrody sportowej. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieposiadająca
pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia składa rodzic lub opiekun prawny, 

5. oświadczenie  wnioskodawcy,  że  wszystkie  informacje  w  złożonym  wniosku  są  aktualne
i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego zgłoszenia.


	WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ* / WYRÓŻNIENIA*

