
 

 

UCHWAŁA NR XLIX\615\2010 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie 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 (Dz. U. 

z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z § 10 uchwały        

nr XLV/555/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoczów oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,             

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 166,poz. 2709), Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

 

§ 1. 1. Ustanowić nagrody i wyróżnienia Gminy Skoczów przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Ustanowić nagrody Gminy Skoczów dla trenerów, prowadzących szkolenia zawodników, o których mowa 

w ust. 1. 

3. Ustanowić wyróżnienia i nagrody pieniężne Gminy Skoczów dla trenerów oraz innych osób wyróżniających 

się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2. Środki finansowe, przeznaczone na nagrody i wyróżnienia zabezpieczyć corocznie w budżecie Gminy 

Skoczów. 

§ 3. Zasady, tryb oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 

określa "Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe", stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/347/2008 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 

ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w „Wieściach Skoczowskich”. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Skoczowa 

 

Jan Krużołek 
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Załącznik do Uchwały                       

Nr XLIX\615\2010 

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 28 października 2010 r. 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe 

 

 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb oraz rodzaje i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień 

przyznawanych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym 

w danym roku kalendarzowym oraz przyznawania nagród dla trenerów, którzy przyczynili się do ich 

osiągnięcia. 

2. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych 

osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który jednocześnie: 

1. uprawia dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski związek sportu, 

2. jest lub był – w roku, za który przyznawana jest nagroda mieszkańcem Gminy Skoczów, albo członkiem 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego, których siedzibą jest Gmina Skoczów. 

§ 3. 1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Nagrodę pieniężną lub wyróżnienie może otrzymać trener oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami 

w działalności sportowej. 

§ 4. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe mogą być przyznawane nagrody pieniężne i rzeczowe: 

1. Wysokość nagrody pieniężnej: 

1) indywidualnej nie może przekroczyć kwoty 1.000,00 zł, 

2) zespołowej nie może przekroczyć kwoty 2.700,00 zł, 

3) wartość nagrody rzeczowej dla jednego zawodnika nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł. 

W szczególnych przypadkach, może być przyznana nagroda indywidualnie. 

2. W kategorii seniorów może być przyznana indywidualna nagroda pieniężna: 

1) za udział w: 

a) Igrzyskach Olimpijskich, 

b) Mistrzostwach Świata, 

c) Mistrzostwach Europy. 

2) za zajęcie od I – III miejsca w: 

a) Mistrzostwach Polski, 

b) Mistrzostwach międzywojewódzkich, 

c) Mistrzostwach Śląska. 

3. W szczególnych przypadkach indywidualna nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi w innych 

kategoriach wiekowych. 
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4. Nagroda pieniężna zespołowa może być przyznana zawodnikom gier zespołowych w kategorii seniorów za 

zdobycie I do III miejsca w rozgrywkach określonych w § 4, ust.2. 

1) w/w nagrody dotyczą : 

a) piłka nożna - minimum IV liga, 

b) piłka siatkowa - minimum III liga, 

c) tenis stołowy - minimum III liga. 

2) za awans do w/w lig może być przyznana nagroda pieniężna zespołowa. 

3) maksymalna liczba zawodników w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę wynosi: 

a) piłka nożna - 18 zawodników, 

b) piłka siatkowa - 13 zawodników, 

c) tenis stołowy - 8 zawodników. 

5. Zawodnikom w kategorii juniorów i w kategoriach młodszych może być przyznana nagroda w postaci 

rzeczowej lub finansowej, za osiągnięcia: 

1) za zajęcie od I do III miejsca w: 

a) Mistrzostwach Polski, 

b) Mistrzostwach wojewódzkich, 

c) Mistrzostwach Śląska, 

d) Mistrzostwach Podbeskidzia, 

2) za zajęcie punktowanego miejsca we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku 

kalendarzowym prowadzonym przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego. 

§ 5. 1. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być wyróżnienia. 

2. Wyróżnieniami są: dyplomy i puchary. 

3. Wyróżnienie może otrzymać zawodnik indywidualny lub zespół pod warunkiem uzyskania lepszego lub 

identycznego rezultatu niż w roku poprzednim. 

§ 6. Nagrody rzeczowe lub finansowe mogą być również przyznawane trenerom zawodników, którzy spełniają 

przesłanki określone w § 4. 

§ 7. W roku kalendarzowym uprawniony może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

§ 8. Burmistrz Miasta Skoczowa może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1. zarządu klubu i stowarzyszenia sportowego, 

2. właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego, 

3. dyrektorów placówek oświatowych Gminy Skoczów. 

§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać: 

1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody, 

2. opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym 

osiągniętego przez kandydata (kandydatów) wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik. 

3. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia. 

§ 10. Odpowiednie wzory wniosków, o których mowa w § 9 stanowią załączniki 1,2,3 do niniejszego 

regulaminu. 
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§ 11. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia za wyniki w danym roku kalendarzowym 

należy składać do dnia 31 stycznia kolejnego roku w Urzędzie Miejskim w Skoczowie. 

2. Burmistrz Miasta Skoczowa przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu. 

3. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta Skoczowa zawiadamia nagrodzonego 

(wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie 

nagród i wyróżnień. 

§ 12. 1. Termin, o którym mowa w § 11 ust. 1 nie dotyczy przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki 

sportowe osiągnięte w 2010 rok. 

2. Wnioski, w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień za wyniki sportowe, o których mowa w ust. 1, należy 

składać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały w Urzędzie Miejskim w Skoczowie. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania 

nagród i wyróżnień Gminy Skoczów 

 

 

 

 

WNIOSEK  

o przyznanie nagrody */wyróżnienia* Gminy Skoczów   

DLA TRENERA/ INNEJ OSOBY* 

Który/a wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej
* 

który osiągnął wysokie wyniki w pracy trenerskiej  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym* 

 

Wnioskodawca:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa lub imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres, telefon) 

 

Dane dotyczące Kandydata  

do nagrody*/wyróżnienia* Gminy Skoczów: 

 

Imię i nazwisko: 

 

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

 

Miejsce i data urodzenia: 

 

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

 

Adres zamieszkania, nr telefonu: 

 

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

 

Nazwa, adres i numer telefonu klubu sportowego (i sekcji), którą zajmuje się trener: 

 

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

 

Osiągnięcia w pracy trenerskiej*/ w działalności sportowej* Kandydata uzasadniające kandydowanie do 

nagrody*/wyróżnienia* Gminy Skoczów: 

 

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

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

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

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

 

 

……………………………. 

/podpis/ 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu przyznawania 

nagród i wyróżnień Gminy Skoczów 

 

 

 

WNIOSEK  

o przyznanie nagrody */wyróżnienia* Gminy Skoczów   

DLA ZAWODNIKA  

który osiągnął wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 

Wnioskodawca:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa lub imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres, telefon) 

 

Dane dotyczące Kandydata  

do nagrody*/wyróżnienia* Gminy Skoczów: 

 

Imię i nazwisko zawodnika: 

 

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

 

Miejsce i data urodzenia: 

 

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

 

Adres zamieszkania, nr telefonu: 

 

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

 

Nazwa, adres i numer telefonu klubu sportowego (i sekcji), którego członkiem jest kandydat: 

 

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

 

Osiągnięcia sportowe Kandydata uzasadniające kandydowanie do nagrody*/wyróżnienia* 

Gminy Skoczów: 

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

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

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

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

 

 

……………………………. 

/podpis/ 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu przyznawania 

nagród i wyróżnień Gminy Skoczów 

 

 

 

 

 

WNIOSEK  

o przyznanie nagrody */wyróżnienia* Gminy Skoczów   

DLA ZESPOŁU 

który osiągnął wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 

 

Wnioskodawca:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa lub imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres, telefon) 

 

Dane dotyczące Kandydata (zespołu) 

do nagrody*/wyróżnienia* Gminy Skoczów: 

 

Nazwa zespołu: 

 

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

 

 

Nazwa, adres i nr telefonu klubu sportowego (i sekcji), którego członkiem jest zespół: 

 

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

 

Osiągnięcia sportowe zespołu uzasadniające kandydowanie do nagrody*/wyróżnienia*  

Gminy Skoczów: 

 

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

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

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

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

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

 

 

……………………………. 

/podpis/ 

* niepotrzebne skreślić  
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