
  

UCHWAŁA NR X/78/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE 

z dnia 8 lipca 2019 r. 

w sprawie zasad  przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów  sportowych za wybitne 

osiągnięcia sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz 506 t.j.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 

poz  1263 i poz  1669) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zasady przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów sportowych  

za wybitne osiągnięcia sportowe, określone w Regulaminie stanowiącym załacznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad 

przyznawania nagród i wyróznień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia 

sportowe (Dz. Urz. Woj.  Podl. z 2017 r. poz. 2863 z dnia 28.09.2011 r.) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce 

 Piotr Karol Bujwicki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/2019 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 8 lipca 2019 r. 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

§ 1. 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród finansowanych 

z budżetu Gminy Sokółka dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników. 

2. Wyróżnienia i nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych Gminy Sokółka dla środowisk 

sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w gminie 

Sokółka. 

§ 2. 1.  Wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów z terenu Gminy Sokółka 

przyznaje Burmistrz Sokółki z własnej inicjatywy, w każdym czasie, z pominięciem procedury składania 

wniosków lub na wniosek zarządu klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Sokółka. Decyzja 

Burmistrza w sprawie nagrody jest ostateczna  i odwołanie od niej nie przysługuje. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może również złożyć właściwa komisja do spraw sportu Rady 

Miejskiej w Sokółce, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, lub dyrektorzy szkół, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Sokółka. 

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień należy składać w terminie do 15 grudnia w roku 

kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zadownika. 

Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce na formularzu stanowiącym załącznik 

Nr 1 do regulaminu. Do wniosku dołącza się tylko jedno najważniejsze osignięcie sportwe w danym roku - 

dokument oryginalny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wystawioną przez 

odpowiedni podmiot (np. Polski Związek Sportowy, Okręgowy Związek Sportowy, Szkoly Związek 

Sportowy, Wojewódzki Związek Sportowy lub prezesa klubu) potwierdzający: 

a) osiągnięcie wyniku sportowego (tj. dyplom, komunikat końcowy z klasyfikacji zawodów) 

b) przyczynianie się do promocji Gminy Sokółka. 

5. Gminna Rada Sportu opiniuje wnioski i uwzględniając rangę osiągnięcia sportowego proponuje 

wysokość nagrody. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Gminną Radę Sportu braków formalnych wnioskodawca jest 

zobowiązany do uzupełninia wniosku w terminie 7 dni od powiadomienia. 

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie o którym mowa w § 2 ust 4; 

2) udokumentowanej rezygnacji kandydata do nagrody; 

3) nie usunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych. 

8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody będzie corocznie ustalana 

w budżecie gminy. 

§ 3. Zawodnikom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych, może być 

przyznana tylko jedna nagroda, odpowiednia do najwyższego osignięcia. 

§ 4.1. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być nagrody pieniężne  

i  wyróżnienia. 

2. Wyróżnieniami są między innnymi: statuetki, puchary, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, książki, strój 

i sprzęt sportowy. 
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3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 600,00 zł, zwana dalej „podstawą”. 

4. Nagroda pieniężna dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym nie może być niższa niż 50% podstawy oraz nie może przekroczyć  

5-krotności podstawy. 

5. Zawodnikom sportowych gier zespołowych oraz konkurencji zespołowych w dyscyplinach 

indywidualnych można przyznać nagrodę pieniężną zbiorową dla zespołu w wysokości nie niższej niż 25% 

podstawy i nie wyższej niż 2-krotność podstawy przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez 

liczbę zawodników drużyny określoną odpowiednimi przepisami. 

6. Wartość nagrody wynikającej z przyznaniego wyróżnienia, o której mowa w ust. 1, przyznanej 

zawodnikowi nie może przekroczyć kwoty podstawy nagrody pieniężnej. 

§ 5. Ustanawia się nagrody pieniężne dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej. 

§ 6. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do wyróżnień i nagród przyznawanych trenerom 

zasłużonym w osiągnięciu wysokich wyników przez zawodników. 

1) Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

§ 7. Informacje o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach podaje się do publicznej 

wiadomości  poprzez  podanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce i Biuletynie Informacji 

Publicznej.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WZÓR WNIOSKU 

O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA LUB  NAGRODY  PIENIĘŻNEJ  DLA  ZAWODNIKA 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 

MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody: 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Imiona rodziców: 

4. Adres zamieszkania: 

5. NIP oraz PESEL: 

6. Nazwa banku i numer konta bankowego: 

7. Dane o wnioskodawcy: 

a) Uprawiana dyscyplina sportu: 

b) Przynależność klubowa: 

8. Osiągnięcia sportowe – opis wraz komunikatem końcowym zawodów lub zaświadczenie właściwego 

związku sportowego o osiągniętym wyniku: 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

wyróżnienia lub nagrody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE L.119 

z 04.05.2016) 

 

Podpis kandydata do wyróżnienia lub nagrody: 

10. Pieczęć odpowiednio: klubu sportowego, jednostki organizacyjnej; podpisy osób uprawnionych  

do składania wniosku: 

11. Miejscowość, data   

Opinia i propozycja komisji, o której mowa w § 2 ust 5 Regulaminu  

(wypełnia się po złożeniu wniosku) 

 

  .....……………………………. 

Podpis Przewodniczącego Komisji 

Decyzja Burmistrza Sokółki: ………………………………… 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

WZÓR WNIOSKU 

O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA LUB NAGRODY PIENĘŻNEJ DLA TRENERA 

W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody: 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Imiona rodziców: 

4. Adres zamieszkania: 

5. NIP oraz PESEL: 

6. Nazwa banku  i numer konta bankowego: 

7. Dane o wnioskodawcy: 

a) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje trenerskie/instruktorskie 

8. Informacje o osiągnięciach w działalności sportowej na rzecz rozwoju sportu w gminie Sokółka - opis  

wraz z załączonym komunikatem końcowym z zawodów o zdobytych  osiągnięciach: 

 

 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

wyróżnienia lub nagrody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE L.119 

z 04.05.2016) 

 

Podpis kandydata do wyróżnienia lub nagrody: 

10. Pieczęć odpowiednio: klubu sportowego, jednostki organizacyjnej; podpisy osób uprawnionych  

do składania wniosku: 

11. Miejscowość, data   

Opinia i propozycja komisji, o której mowa w § 2 ust 5 Regulaminu  

(wypełnia się po złożeniu wniosku) 

 

…........……………………………. 

Podpis Przewodniczącego Komisji 

Decyzja Burmistrza Sokółki: ……………....................…….. 
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