
UCHWAŁA NR 742/XLVII/2018
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Określić:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym 
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród 
pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

w formie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 3. Traci moc uchwała nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie 
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 4. Do wniosków o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie 
uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym złożone wnioski opiniuje wyłącznie kapituła. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura
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Załącznik do Uchwały Nr 742/XLVII/2018

Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN
w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

§ 1. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania Miasta Rybnika za:

1) osiągnięte przez zawodników wyniki sportowe,

2) szkolenie sportowe zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe,

3) osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa o:

1) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Rybnika, osiągającego wysokie wyniki sportowe 
w dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Miasta Rybnika;

2) dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Miasta Rybnika – należy przez to rozumieć dyscypliny, 
których związki w roku osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego znajdowały się w wykazie polskich 
związków sportowych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz 
dyscypliny uprawiane przez zawodników stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim – 
Olimpiady Specjalne Polska.

§ 3. 1.  Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) nagroda pieniężna dla Najlepszego Sportowca Roku Miasta Rybnika,

2) nagroda pieniężna dla Najlepszego Trenera Roku Miasta Rybnika,

3) nagrody pieniężne za osiągnięty wynik sportowy,

4) nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień:

1) medal,

2) puchar,

3) statuetka,

4) dyplom,

5) inna nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł.

§ 4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

zajęte miejsce rodzaj zawodów

I - VIII mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie, młodzieżowe igrzyska 
olimpijskie,  igrzyska paraolimpijskie, igrzyska głuchych

I - V Puchar Świata, Puchar Europy, Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Europejskie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Igrzyska Sportów Nieolimpijskich World Games

I - III mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

§ 5. 1.  Nagrodę pieniężną dla Najlepszego Sportowca Roku Miasta Rybnika może otrzymać zawodnik 
za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa w § 4, w dyscyplinach sportu o istotnym 
znaczeniu dla Miasta Rybnika.
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2. Nagrodę pieniężną dla Najlepszego Trenera Roku Miasta Rybnika może otrzymać trener, który 
przyczynił się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika lub rybnicką drużynę sportową, 
w dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Miasta Rybnika.

3. Nagrodę pieniężną za osiągnięty wynik sportowy może otrzymać zawodnik za osiągnięcie wysokiego 
wyniku sportowego, o którym mowa w § 4, w dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Miasta Rybnika.

4. Nagrodę pieniężną za osiągnięcia w działalności sportowej może otrzymać osoba, która wyróżniła się 
działaniami na rzecz rozwoju sportu i podnoszenia poziomu kultury fizycznej na terenie Miasta Rybnika.

5. Wyróżnienia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-5, mogą otrzymać:

1) zawodnicy i trenerzy za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 4,

2) osoby za osiągnięcia w działalności sportowej, o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1.  Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Rybnika z własnej inicjatywy lub na wniosek, 
o którym mowa w § 8.

2. Wysokość każdej z nagród, określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4 nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł, 
przy czym zawodnik otrzymujący nagrodę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 może dodatkowo otrzymać 
nagrodę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika więcej niż jednego wysokiego wyniku sportowego w danym 
roku, nagroda może być przyznana za najwyższy wynik.

§ 7. 1.  Tworzy się kapitułę jako organ opiniodawczy Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie przyznawania 
nagród i wyróżnień.

2. Skład kapituły oraz regulamin jej działania ustala Prezydent Miasta Rybnika w drodze zarządzenia.

§ 8. 1.  Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa:

1) klub sportowy, lub

2) zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności 
do czynności prawnych), lub

3) trener, lub

4) osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, lub

5) przedstawiciel lokalnej prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być sporządzony komputerowo i zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia kandydata do nagrody/wyróżnienia,

2) wskazanie dyscypliny sportu oraz kategorii wiekowej zawodnika,

3) informacje o osiągnięciach zawodnika, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie, potwierdzone 
przez klub sportowy, który zrzeszał zawodnika w dniu osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, 
lub odpowiedni polski związek sportowy,

4) nazwa i adres siedziby klubu sportowego, w barwach którego osiągnięty został wysoki wynik sportowy 
(w przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym),

5) informacje na temat trenera zawodnika, który przyczynił się do osiągnięcia wyniku sportowego,

6) informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej,

7) uzasadnienie dla przyznania nagrody/wyróżnienia,

8) wyrażenie zgody przez kandydata do nagrody/wyróżnienia (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku 
zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) na zbieranie 
i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu otrzymania 
nagrody/wyróżnienia,

9) oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku zawodnika 
niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) o rozliczeniu się, w przypadku 
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przyznania nagrody pieniężnej, z właściwym urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie.

3. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, w terminie 
od 2 do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty. 
W tym samym terminie składa się wnioski za osiągnięcia w działalności sportowej. W 2018 roku wnioski 
składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia nie jest równoznaczne z ich przyznaniem.

5. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia weryfikuje pod względem formalnym komórka 
organizacyjna Urzędu Miasta Rybnika, w zakresie działania której znajdują się sprawy dotyczące 
upowszechniania kultury fizycznej, zwana dalej „Wydziałem”.

6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku, Wydział wzywa wnioskodawcę pisemnie 
lub w formie elektronicznej do poprawy wniosku.

7. Wnioskodawca dokonuje poprawy wniosku w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

8. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie, wskazanym w ust. 3, nie będą rozpatrywane.

9. Wydział przekazuje kapitule wnioski spełniające wymagania formalne.

10. Kapituła przedstawia Prezydentowi Miasta swoją opinię w zakresie przyznania nagród/wyróżnień.

11. Prezydent Miasta Rybnika, przyznając nagrodę/wyróżnienie z własnej inicjatywy, nie stosuje trybu 
określonego w ust. 3. Inicjatywa Prezydenta Miasta Rybnika wymaga jednakże zaopiniowania przez kapitułę.

12. Informację o przyznanych nagrodach/wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

§ 9. 1.  Prezydent Miasta Rybnika może pozbawić nagrody/wyróżnienia osobę nagrodzoną/wyróżnioną 
w sytuacji:

1) anulowania wyniku sportowego, za który osoba ta otrzymała nagrodę/wyróżnienie w wyniku stosowania 
przez zawodnika dopingu, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu 
w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1051),

2) podania we wniosku, na podstawie którego nagroda/wyróżnienie została przyznana, nieprawdziwych 
informacji.

2. O pozbawieniu nagrody/wyróżnienia Prezydent Miasta Rybnika informuje pisemnie osobę, którą 
pozbawiono nagrody/wyróżnienia, a także wnioskodawcę oraz określa w formie pisemnej sposób zwrotu 
nagrody/wyróżnienia.
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