UCHWAŁA NR XII/92/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród
sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz
dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 j.t. z późn. zm)
uchwala się co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
nagród dla zawodników za osiagnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących ich szkolenie, osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowane ze
środków Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 2. 1. Nagrody są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika i trenera poziomu sportowego oraz
ich osiągnięć w danej dyscyplinie sportu a także mają na celu wspieranie dzieci i młodzieży, szczególnie
uzdolnionej sportowo.
2. Kandydatem do nagrody może być osoba fizyczna do ukończenia szkoły, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Krosno Odrzańskie, która uprawia dyscyplinę sportową: piłkę nożną, piłkę siatkową, sporty walki,
lekkoatletykę, taniec towarzyski, tenis stołowy, jazdę konną, koszykówkę objętą współzawodnictwem
organizowaną przez właściwe dla danej dyscypliny Związki Sportowe przedstawione w wykazie polskich
związków sportowych.
3. W przypadku przyznania nagrody sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, Burmistrz może po
zasięgnięciu opinii komisji przyznać nagrodę trenerowi prowadzącemu szkolenie wyżej wymienionych
zawodników, o których mowa w ust. 2.
§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1) kluby i inne organizacje sportowe posiadające osobowość prawną oraz prowadzące swoją działalność na
terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
2) dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie,
3) trener lub nauczyciel wychowania fizycznego,
4) rodzice/prawni opiekunowie.
2. Nagrodę może przyznać Burmistrz Krosna Odrzańskiego również z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika, sporządza się na formularzu, którego wzór określony został
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz składa w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie
Odrzańskim.
4. Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera, sporządza się na formularzu, którego wzór określony został
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz składa w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie
Odrzańskim.
5. Informacaję o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronie Internetowej Urzędu
Miasta w Krośnie Odrzańskim.
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6. Dane osobowe zawarte we wniosku nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych celów, niż
przyznane nagrody.
7. Nagrody przyznaje Burmistrz Krosna Odrzańskiego zgodnie z niniejszą uchwałą, po zasięgnięciu opinii
Komisji, o której mowa w ust. 9 -14.
8. Komisję w składzie 4 osób powołuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
9. W skład Komisji wchodzą:
1) Dwóch przedstawicieli Burmistrza Krosna Odrzańskiego w tym Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
2) Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
3) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
10. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
11. Do zadań Komisji należy:
1) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie nagrody,
2) opiniowanie wniosku o przyznanie nagrody,
3) opiniowanie wniosku o pozbawienie nagrody.
12. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji wskazany przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego
w zarządzeniu o jej powołaniu.
13. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpsuje przewodniczący i jej członkowie.
14. Protokół z posiedzenia Komisji oraz inne dokumenty powstałe w wyniku prac Komisji przewodniczący
Komisji przedkłada Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 4. 1. Burmistrz Krosna Odrzańskiego może pozbawić nagrody z własnej inicjatywy bądź na wniosek
podmiotu, który wnosił o jej przyznanie, zgodnie z niniejszą uchwałą po zasięgnięciu opinii Komisji.
2. Pozbawienie nagrody może nastąpić przed jej wręczeniem w wyniku:
1) naruszenia obowiązujących regulaminów - Międzynarodowej Organizacji Sportowej, Polskiego Związku
Sportowego, Okręgowego Związku Sportowego lub Klubu Sportowego,
2) dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu,
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
4) rażącego naruszenia norm etyczno - moralnych bądź podejmowania działań godzących w dobre imię Gminy
Krosno Odrzańskie.
3. Informację o pozbawieniu nagrody przekazuje się zainteresowanemu.
§ 5. 1. Ustala się następującą wysokość brutto nagród za uzyskanie osiągnięć w dyscyplinach indywidualnych:
1) za zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy – 1200,00 zł;
2) za zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy – 1100,00 zł;
3) za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy– 1000,00 zł;
4) za zajęcie 1 miejsca w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw Polski
(Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) –
900,00 zł;
5) za zajęcie 2 miejsca w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw Polski
(Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży)– 800,00
zł;
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6) za zajęcie 3 miejsca w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw Polski
(Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) –
700,00 zł;
7) za zajęcie 1 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich – 600,00 zł;
8) za zajęcie 2 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich – 500,00 zł;
9) za zajęcie 3 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich – 400,00 zł.
2. Ustala się następującą wysokość nagród brutto za uzyskanie osiągnięć w grach zespołowych lub
rozgrywkach drużynowych dla każdego zawodnika występującego w przynajmniej połowie spotkań ligowych
w podstawowym składzie:
1) za zdobycie złotego medalu w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw
Polski ( Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) – 800,00 zł;
2) za zdobycie srebrnego medalu w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw
Polski ( Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży)– 700,00 zł;
3) za zdobycie brązowego medalu w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw
Polski ( Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) – 600,00 zł;
4) za zajęcie 1 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich prowadzonych przez właściwe
związki sportowe w ramach Młodzieżowych Mistrzostw Polski – 400,00 zł;
5) za zajęcie 2 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich prowadzonych przez właściwe
związki sportowe w ramach młodzieżowych Mistrzostw Polski – 300,00 zł;
6) za zajęcie 3 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich prowadzonych przez właściwe
związki sportowe w ramach młodzieżowych Mistrzostw Polski – 200,00 zł.
3. W przypadku dyscypliny sportu, w skład której wchodzić może kilka konkurencji lub odmian, rozpatrywana
jest tylko jedna, najkorzystniejsza dla kandydata.
4. Ustala się następującą wysokość nagrody brutto dla zawodnika za powołanie do kadry narodowej - 600,00 zł
5. Ustala się następującą wysokość nagrody brutto dla zawodnika za powołanie do kadry wojewódzkiej 300,00 zł.
6. Nagroda dla trenera wynosi:
1) za zdobycie złotego medalu przez zawodnika/zawodników w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy
– 1100,00 zł;
2) za zdobycie srebrnego medalu przez zawodnika/zawodników w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy – 1000,00 zł;
3) za zdobycie brązowego medalu przez zawodnika/zawodników w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy – 900,00 zł;
4) za zajęcie 1 miejsca w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw Polski
przez zawodnika/zawodników (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski juniorów, Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży) – 800,00 zł;
5) za zajęcie 2 miejsca w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw Polski przez
zawodnika/zawodników (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski juniorów, Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży) – 700,00 zł;
6) za zajęcie 3 miejsca w zawodach Mistrzostw Polski lub innej imprezie sportowej rangi Mistrzostw Polski przez
zawodnika/zawodników (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski juniorów, Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży) – 600,00 zł;
7) za zajęcie 1,2 lub 3 miejsca
międzywojewódzkich – 500,00 zł.

przez

zawodnika/zawodników

w mistrzostwach

wojewódzkich

lub

7. W przypadku dyscypliny sportu, w skład której wchodzić może kilka konkurencji lub odmian, rozpatrywana
jest tylko jedna, najkorzystniejsza dla trenera szkolącego zawodnika.
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§ 6. Nagrody wynikające z § 5 ust.4 i 5 nie podlegają sumowaniu. W przypadku powołania do kadry
wojewódzkiej i narodowej przyznawana jest nagroda najwyższej wartości.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XL/311/13 rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiagających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym (Dz. Urz.Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2054, ze zm.)
§ 8. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Radosław Sujak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/15
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 27 października 2015 r.
WNIOSEK O NAGRODĘ SPORTOWĄ BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO DLA
ZAWODNIKA OSIĄGAJĄCEGO WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym komputerowo lub maszynowo.
I. Dane kandydata.
Imię i nazwisko:..........................................................................................................................
Data urodzenia:...........................................................................................................................
Adres: miejscowość..........................................................ul........................................................
Gmina...................................................................powiat............................................................
województwo...............................................................................................................................
Tel.................................................... e- mail................................................................................
Szkoła, do której uczęszcza kandydat .........................................................................................
Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata............................................................................
Klub: ...........................................................................................................................................
II. Dane wnioskodawcy.
Nazwa wnioskodawcy.................................................................................................................
Adres:miejscowość ............................................................ul......................................................
Gmina...................................................................powiat............................................................
województwo..............................................................................................................................
Tel.................................................. e- mail..................................................................................
III. Informacja o osiągnięciach
dokumentami.

kandydata

do

nagrody,

potwierdzona

załączonymi

do

wniosku

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
IV. Informacja o powołaniach do kadry narodowej lub wojewódzkiej:
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
V. Sposób wypłaty Nagrody Sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego *:
1) Gotówka w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;
2) Przelewem na wskazany przez wnioskodawcę poniżej numer konta:
Nazwa banku, numer rachunku, na który stypendium ma być przelane:

Id: 568A0E97-AD9A-4F48-8624-2F77F4653FB3. Podpisany

Strona 1

.....................................................................................................................................................
3) Wyrażam zgodę na przekazanie środków, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
.................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
..................................................................
(data, miejscowość)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie nagrody sportowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 926 j.t. ze zm.).
Krosno Odrzańskie, dnia ………………….. ......................................................................
(czytelny podpis kandydata do nagrody)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania nagród sportowych. Potwierdzam
prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.
Krosno Odrzańskie, dnia …………………… …..……...........................................
(podpis/y osoby/osób upoważnionych
do składania wniosku)
...................................................
( data i podpis Wnioskodawcy)
* zaznacz właściwe
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/15
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 27 października 2015 r.
WNIOSEK O NAGRODĘ SPORTOWĄ BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO DLA TRENERA
PROWADZĄCEGO SZKOLENIE ZAWODNIKA OSIĄGAJĄCEGO WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym komputerowo lub maszynowo.
I. Dane kandydata.
Imię i nazwisko:..........................................................................................................................
Adres: miejscowość..........................................................ul........................................................
Gmina...................................................................powiat............................................................
województwo...............................................................................................................................
Tel.................................................... e- mail................................................................................
Szkoła, do której uczęszcza szkolony przez trenera zawodnik....................................................
Dyscyplina sportu uprawiana przez szkolonego zawodnika.......................................................
II. Dane wnioskodawcy.
Nazwa wnioskodawcy.................................................................................................................
Adres:miejscowość ............................................................ul......................................................
Gmina...................................................................powiat............................................................
województwo..............................................................................................................................
Tel.................................................. e- mail..................................................................................
III. Uzasadnienie wniosku:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
IV. Wykaz załączników (kserokopia dokumentów):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
V. Sposób wypłaty Nagrody Sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego *:
1) Gotówka w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;
2) Przelewem na wskazany przez wnioskodawcę poniżej numer konta:
Nazwa banku, numer rachunku, na który stypendium ma być przelane:
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.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3) Wyrażam zgodę na przekazanie środków, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
.............................................................
( podpis kandydata do nagrody)
..............................................................
(data, miejscowość)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie nagrody sportowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 926 j.t. ze zm.).
Krosno Odrzańskie, dnia ………………….. ......................................................................
(czytelny podpis kandydata do nagrody)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania nagród sportowych. Potwierdzam
prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.
Krosno Odrzańskie, dnia …………………… …..……...........................................
(podpis/y osoby/osób upoważnionych
do składania wniosku)
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