
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/232/2016 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania  nagród i wyróżnień przez Gminę Nowy Tomyśl za 

wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r., poz. 176 ze zmianami) Rada Miejska w Nowym Tomyślu 

uchwala, co następuje : 

§ 1.  Ustanawia się i finansuje nagrody i wyróżnienia: 

1) zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym, reprezentującym podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Nowy Tomyśl; 

2) trenerom szkolącym zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz 

Gminy Nowy Tomyśl i reprezentującymi podmioty określone w pkt. 1; 

3) działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Nowy Tomyśl 

i reprezentującymi podmioty określone w pkt. 1. 

§ 2.  W ramach planowanych wydatków budżetowych w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - 

zadania w zakresie kultury fizycznej, wydziela się corocznie w budżecie gminy Nowy Tomyśl środki 

finansowe na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe. 

§ 3.  Zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania  oraz wysokość nagród i rodzaj wyróżnień za 

osiągnięcia sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania i pozbawiania określa „Regulamin nagród 

 i wyróżnień przyznawanych i pozbawianych przez Gminę Nowy Tomyśl za wysokie wyniki sportowe oraz 

osiągnięcia w dziedzinie sportowej" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) mgr Marcin Brambor 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 6653



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/232/2016 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

z dnia 28 października 2016 r. 

 

Regulamin nagród i wyróżnień przyznawanych i pozbawianych przez Gminę Nowy Tomyśl za wysokie 

wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Ilekroć w Regulaminie nagród i wyróżnień przyznawanych i pozbawianych przez Gminę Nowy 

Tomyśl za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej  jest mowa o: 

1) nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę pieniężną przyznawaną przez Burmistrza Nowego Tomyśla; 

2) wyróżnieniu - należy przez to rozumieć wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Nowego Tomyśla; 

3) współzawodnictwie - należy przez to rozumieć krajowe współzawodnictwo sportowe prowadzone przez 

polski związek sportowy lub międzynarodowe współzawodnictwo sportowe; 

4) wysokich wynikach sportowych - należy rozumieć: 

a) zajęcie I - III miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim/regionalnym, 

krajowym, międzynarodowym, 

b) udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym, 

c) udział w reprezentacji Polski na szczeblu międzynarodowym, 

d) występy w kadrze narodowej; 

5) zawodniku - należy przez to rozumieć zawodnika zamieszkującego w Gminie Nowy Tomyśl, 

uprawiającego sport, reprezentującego klub działający na terenie Gminy Nowy Tomyśl, posiadającego 

aktualną licencję zawodnika wydaną przez polski związek sportowy; 

6) trenerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą w klubie szkolenia zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie, posiadającego aktualną licencję trenerską 

wydaną przez polski związek sportowy; 

7) działaczu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną wyróżniającą się działalnością na rzecz rozwoju sportu 

w Gminie Nowy Tomyśl; 

8) kwocie bazowej - należy przez to rozumieć wartość, która stanowi podstawę ustalenia nagrody; 

9) Nowotomyskiej Radzie Sportu - należy przez to rozumieć  Nowotomyską Radę Sportu powołaną na mocy 

art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. 

§ 2.  Szczególnymi formami uznania dla osiągnięć sportowych zawodników, trenerów i działaczy 

reprezentujących Gminę  Nowy Tomyśl są: 

1) nagrody; 

2) wyróżnienia. 

§ 3.  Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki  sportowe uzyskane w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku. 

§ 4. 1. Przyznawanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe należy do kompetencji Burmistrza Nowego 

Tomyśla i stanowi wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych  

biorących udział we współtworzeniu i podnoszeniu kultury fizycznej w Gminie Nowy Tomyśl. 
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2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane przez Burmistrza Nowego Tomyśla z inicjatywy własnej lub 

na wniosek złożony przez kluby i stowarzyszenia sportowe, zarządy związków sportowych lub Nowotomyskiej 

Rady Sportu. 

3. W roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie dla danego zawodnika, 

trenera lub działacza. 

4. Nagrody i wyróżnienia mają charakter uznaniowy. 

5. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich 

przyznania. 

6. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe będzie 

określona corocznie w budżecie Gminy Nowy Tomyśl i uzależniona od możliwości budżetowych Gminy. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień  składa się do Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie do 

końca miesiąca lutego za rok poprzedzający złożenie wniosku na formularzach stanowiących załączniki do 

niniejszego Regulaminu, które uwzględniać będą wyniki sportowe / działalność na rzecz kultury fizycznej, w 

okresie o którym mowa w § 3. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach. 

§ 6.  Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Nowego Tomyśla lub upoważniona przez niego osoba. 

§ 7.  Informację o przyznanych nagrodach  i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

podanie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

§ 8. 1. Burmistrz pozbawia nagrody lub wyróżnienia przyznanego w oparciu o nieprawdziwe dane lub 

odebrania uprawnień do osiągniętych wyników. 

2. Burmistrz pozbawia nagrody lub wyróżnienia po uzyskaniu informacji od podmiotów, które wystąpiły 

 z wnioskiem o ich przyznanie lub z własnej inicjatywy. 

3. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz informuje pisemnie nagrodzonego lub wyróżnionego, 

a także wnioskodawcę, oraz określa sposób zwrotu nagrody lub wyróżnienia. 

Rozdział 2. 

Nagrody 

§ 9.  Nagroda jest wyrazem uznania dla: 

1) zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe; 

2) pracy trenera za jego zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe jego zawodnika/zawodników; 

3) działacza za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowy Tomyśl. 

§ 10.  Za podstawę wysokości nagrody przyjmuje sie kwotę bazową w wysokości: 1000,00 zł (słownie: 

jedentysiąc 00/100 PLN). 

§ 11.  Nagrody przyznaje Burmistrz Nowego Tomyśla z inicjatywy własnej lub po rozpatrzeniu wniosków, 

po uprzednim zasięgnięciu opinii Nowotomyskiej Rady Sportu. 

§ 12. 1. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach: 

1) „zawodnik” - zawodnikom reprezentującym Gminę Nowy Tomyśl, zawodnikom klubów sportowych,  

w tym działającym w formie stowarzyszenia - raz w roku za najwyższe osiągnięcie sportowe; 

2) „trener ” - trenerom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, w tym działającym  

w formie stowarzyszenia, związków sportowych, instytucji oraz innych jednostek organizacyjnych; 

3) „działacz ” - działaczom społecznym, członkom lub pracownikom klubów sportowych wyróżniającym się 

aktywną działalnością na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowy Tomyśl, w tym 

działającym w formie stowarzyszenia, związków sportowych, instytucji oraz innych jednostek 

organizacyjnych; 

2. Nowotomyska Rada Sportu opiniująca wnioski w kategorii „trener ” i „działacz ”, będzie brała pod 

uwagę w szczególności wyniki i osiągnięcia sportowe podopiecznych trenera i działacza sportu. 
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§ 13. 1. Nagrody dzieli się na indywidualne i zespołowe. 

2. Nagrody indywidualne w kategorii „zawodnik ” mogą wynosić: 

1) do 70% kwoty bazowej za miejsce I-III uzyskane w zawodach na szczeblu wojewódzkim/regionalnym; 

2) do 100% kwoty bazowej za miejsce I-III uzyskane w zawodach na szczeblu krajowym; 

3) do 150% kwoty bazowej za miejsce I-III uzyskane w zawodach międzynarodowych. 

3. W klasyfikacji drużynowej przyznaje się nagrodę za uzyskane miejsce w rankingu jak w ust. 2,  

w wysokości do 500% stawki bazowej na zespół. 

4. W kategorii „trener ” i „działacz ” nagrody mogą wynosić: 

1) nagroda III stopnia - do 70% kwoty bazowej; 

2) nagroda II stopnia - do 100% kwoty bazowej; 

3) nagroda I stopnia - do 150% kwoty bazowej. 

§ 14. 1. Za szczególne osiągnięcia sportowe, zawodnikowi, Burmistrz Nowego Tomyśla z własnej 

inicjatywy lub  z inicjatywy podmiotów określonych w § 5 ust. 2  może przyznać nagrodę specjalną. 

2. Nagroda specjalna może zostać przyznana zawodnikowi, który: 

a) mieszka i trenuje na terenie Gminy Nowy Tomyśl, 

b) mieszka na terenie Gminy Nowy Tomyśl, ale trenuje w klubach sportowych innych niż działające na terenie 

Gminy Nowy Tomyśl, 

c) mieszka poza terenem Gminy Nowy Tomyśl, ale trenuje i reprezentuje kluby sportowe działające na terenie 

Gminy Nowy Tomyśl. 

3. Przy nagrodzie specjalnej wymagana jest opinia Nowotomyskiej Rady Sportu. 

4. Wysokość nagrody specjalnej nie może być wyższa niż 150% kwoty bazowej. 

5. Nagroda specjalna może być przyznana w każdym czasie, z pominięciem procedury składania 

wniosków. 

§ 15.  Przyznane nagrody wypłacane są jednorazowo po zatwierdzeniu przez Burmistrza Nowego Tomyśla, 

przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego zawodnika, trenera lub działacza sportowego. 

§ 16.  Ustala się następujące wzory wniosków o przyznanie nagród: 

1) wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte  

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący Załącznik Nr 1 do 

Regulaminu; 

2) wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla trenera za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym 

lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu; 

3) wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego wyróżniającego się osiągnięciami w działalności 

sportowej, stanowiący Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

Rozdział 3. 

Wyróżnienia 

§ 17.  Wyróżnieniami za wysokie wyniki sportowe lub za osiągnięcia w działalności sportowej są: 

1) statuetki; 

2) puchary; 

3) dyplomy; 

4) listy gratulacyjne. 

§ 18.  Wyróżnienia mogą być przyznawane w kategorii: „zawodnik ”, „trener ” i „działacz ”, za następujące 

osiągnięcia sportowe w dziedzinie kultury fizycznej: 
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1) wysokie wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym; 

2) wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

§ 19.  Ustala się wzory wniosków o przyznanie wyróżnienia: 

1) wniosek o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący Załącznik Nr 4 do Regulaminu; 

2) wniosek o przyznanie wyróżnienia dla trenera za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w  krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący Załącznik Nr 5 do Regulaminu; 

3) wniosek o przyznanie wyróżnienia dla działacza sportowego wyróżniającego się osiągnięciami  

w działalności sportowej, stanowiący Załącznik Nr 6 do Regulaminu. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 20.  Zmiany Regulaminu następować będą w trybie przyjętym dla jego wydania. 

§ 21.  Regulamin wchodzi w życie wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu o jego przyjęciu.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Data złożenia wniosku: ……………………………… 

Nr wniosku :………………………………………….. 

Burmistrz 

Nowego Tomyśla 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody pieniężnej dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………….. 

4. PESEL ……………………………………………………………………………….. 

5. Uprawiana dyscyplina i konkurencja sportowa ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

6. Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….. 

7. Klasa sportowa ………………………………………………………………………. 

8. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

9. Nazwisko i imię trenera klubowego …………………………………………………… 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH z ostatnich 12 miesięcy ( określonych w § 1 

pkt. 4 Regulaminu) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki : 

1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania, 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez zawodnika wysokich wyników sportowych w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Data złożenia wniosku: ……………………………… 

Nr wniosku :………………………………………….. 

Burmistrz 

Nowego Tomyśla 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody pieniężnej dla trenera za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Nazwisko i imię trenera ……………………………………………………………... 

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

3. PESEL ……………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa klubu, którego kandydat jest trenerem ………………………………………. 

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

5. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie ………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (określonych w § 1 

pkt. 4 Regulaminu) 

……………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki : 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia szkoleniowe oraz wysokie wyniki sportowe 

szkolonych zawodników w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

Data złożenia wniosku: ……………………………… 

Nr wniosku :………………………………………….. 

Burmistrz 

Nowego Tomyśla 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody pieniężnej dla osoby wyróżniającej się działalnością 

na rzecz rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Nazwisko i imię ……... ……………………………………………………………… 

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

3. PESEL ……………………………………………………………………………….. 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ NA RZECZ ROZWOJU 

SPORTU W GMINIE NOWY TOMYŚL 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki : 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz rozwoju sportu w 

Gminie Nowy Tomyśl
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 

Data złożenia wniosku: ……………………………… 

Nr wniosku :………………………………………….. 

Burmistrz 

Nowego Tomyśla 

WNIOSEK 

o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA 

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………….. 

4. PESEL ……………………………………………………………………………….. 

5. Uprawiana dyscyplina i konkurencja sportowa ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

6. Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….. 

7. Klasa sportowa ………………………………………………………………………. 

8. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

9. Nazwisko i imię trenera klubowego …………………………………………………… 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH z ostatnich 12 miesięcy ( określonych w § 18 

Regulaminu) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki : 

1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania, 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez zawodnika wysokich wyników sportowych w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 

Data złożenia wniosku: ……………………………… 

Nr wniosku :………………………………………….. 

Burmistrz 

Nowego Tomyśla 

WNIOSEK 

o przyznanie wyróżnienia dla trenera za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA 

1. Nazwisko i imię trenera ……………………………………………………………... 

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

3. PESEL ……………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa klubu, którego kandydat jest trenerem ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

5. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie ………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH z ostatnich 12 miesięcy ( określonych w § 

18 Regulaminu) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki : 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia szkoleniowe oraz wysokie wyniki sportowe 

szkolonych zawodników w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 6653



Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 

Data złożenia wniosku: ……………………………… 

Nr wniosku :………………………………………….. 

Burmistrz 

Nowego Tomyśla 

WNIOSEK 

o przyznanie wyróżnienia dla osoby wyróżniającej się działalnością na rzecz rozwoju sportu 

w Gminie Nowy Tomyśl 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Nazwisko i imię ……... ……………………………………………………………… 

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

3. PESEL ……………………………………………………………………………….. 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ NA RZECZ ROZWOJU 

SPORTU W GMINIE NOWY TOMYŚL (określonych w § 18 Regulaminu) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki : 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz rozwoju sportu w 

Gminie Nowy Tomyśl 
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