
UCHWAŁA NR 1/4/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych
Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 10 oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z2010r. Nr 127, póz. 857 ze zmianami) Rada Miejska w Starachowicach uchwala co
następuje:

§ 1. Doroczne nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Starachowice przyznawane są ze środków budżetu
miasta zawodnikom i trenerom, niezrzeszonym - posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Miasta
Starachowice oraz zrzeszonym w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie
Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Nagrody są jednorazowymi świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi z budżetu Gminy Starachowice,
przyznawanymi zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w następujących dyscyplinach sportu:
bilard, boks, bryzdz sportowy, karate, kickboxing, koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, płetwonurkowanie sportowe, pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby, strzelectwo sportowe, szachy,
tenis, tenis stołowy, triathlon, trójbój siłowy i wędkarstwo.

§3. 1. Nagrodę pieniężną w sporcie zespołowym może otrzymać zawodnik, który posiada licencję lub kartę
zawodniczą, spełnia warunki podane w paragrafie l niniejszej uchwały i uzyskał:

1) wynik sportowy, który ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności biorąc pod uwagę znaczenie danego
sportu dla Starachowic oraz cele strategiczne i priorytety w zakresie sportu wyczynowego określone w uchwale
nr YII/6/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwoju Sportu w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne",

2) awans wraz z zespołem do wyższej klasy rozgrywkowej w ramach współzawodnictwa ligowego w tej
dyscyplinie sportu

2. Maksymalna liczba zawodników w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę w dyscyplinach objętych
systemem nagród pieniężnych wynosi:

- piłka nożna mężczyzn - 11 zawodników,

- siatkówka - 7 zawodników,

- koszykówka - 5 zawodników,

- rugby - 7 zawodników.

3. W przypadku dyscypliny sportu w grach zespołowych, nie wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu ilość
zawodników, którzy mogą otrzymać nagrodę określa Prezydent Miasta Starachowic, po zasięgnięciu opinii
Gminnej Rady Sportu.

4. Podstawą wyliczenia kwoty nagrody jest minimalne wynagrodzenie (brutto) za pracę ustalone na podstawie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przypadające na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok
przyznania nagrody.

5. Wysokość jednorazowej nagrody pieniężnej dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
wynosi od 30 % do 100 % kwoty, o której mowa w ust. 4, niniejszego paragrafu.

§ 4. l . Nagrodę pieniężną w sporcie indywidualnym może otrzymać zawodnik, który posiada licencję lub kartę
zawodniczą, spełnia warunki podane w paragrafie l niniejszej uchwały i wywalczył medal Igrzysk Olimpijskich,
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski seniorów pod warunkiem, ze w rywalizacji
indywidualnej w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 6 zawodników.
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2. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik w sporcie indywidualnym, którego znaczenie jest szczególne
dla Miasta Starachowice.

3. Maksymalna wysokość nagrody brutto w dyscyplinach indywidualnych może wynosić:

1) medal Igrzysk Olimpijskich - do wysokości 300 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4,

2) medal Mistrzostw Świata - do wysokości 200 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4,

3) medal Mistrzostw Europy - do wysokości 100 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4,

4) medal Mistrzostw Polski seniorów - do wysokości 60 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4.

4. Zawodnikowi może być przyznane na podstawie niniejszej uchwały tylko jedna nagroda pieniężna.
W przypadku kilku wybitnych osiągnięć uprawniony może otrzymać tylko jedną, najkorzystniejszą nagrodę.

§ 5. 1. Wyróżnienia, o których mowa w § l przyznawane są w formie rzeczowej: pucharów, statuetek, nagród
książkowych oraz dyplomów i listów gratulacyjnych

2. Wyróżnienie może być przyznane zawodnikom za następujące osiągnięcia sportowe:

1) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,

2) miejsca medalowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

3. Wyróżnienie może być przyznane trenerom, którzy przyczynili się do uzyskania osiągnięć sportowych
mających szczególne znaczenie dla danej społeczności lokalnej.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać:

1) Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Miasta Starachowice,

2) Komisje Rady Miejskiej w Starachowicach,

3) Osoby zainteresowane.

§ 7. Wnioski o nagrody i wyróżnienia należy składać do Prezydenta Miasta w terminie do 31 grudnia danego
roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok
przyznania nagrody, wyróżnienia z zastrzeżeniem, ze wnioski dotyczące wyników sportowych uzyskanych w 2010
roku należy składać do 31 marca 2011 roku.

§ 8. Prezydent Miasta powołuje Komisję ds. nagród i wyróżnień, która opiniować będzie składane wnioski
i przedstawiać je Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

§ 9. l. Prezydent Miasta Starachowice może przyznać z własnej inicjatywy specjalne wyróżnienia dla
zawodników, trenerów oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę ich
znaczenie dla danej społeczności lokalnej.

2. Specjalne wyróżnienia przyznawane są raz w roku w formie tytułu i pamiątkowego pucharu w trzech
kategoriach:

1) tytuł „Sportowiec Roku" i statuetkę przyznaje się jednemu zawodnikowi lub jednemu zespołowi za wybitne
osiągnięcia sportowe,

2) tytuł „Trener Roku" i statuetkę przyznaje się jednemu trenerowi za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej,

3) tytuł „Mecenas Sportu" i statuetkę przyznaje się osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój
starachowickiego sportu.

§ 10. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do wiadomości publicznej.

§ 11. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta na nagrody i wyróżnienia w danym roku określa
plan finansowy w dziale kultura fizyczna i sport.

§ 12. Wzór wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia stanowi Załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach nr 11/11/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie
ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 15. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

y\
Zbigniew Rafaiski
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U z a s a d n i e n i e

W związku z wejściem w życie 16 października 2010 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie utraciły moc
dwie ustawy: o kulturze fizycznej i o sporcie kwalifikowanym, które stanowiły podstawę prawną do
obowiązujących dotychczas przepisów prawa miejscowego w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Podjęcie uchwały jest konieczne w celu umożliwienia
dalszego wspierania rozwoju sportu w Starachowicach. Proponowana uchwała została oparta o nową podstawę
prawną i nieznacznie zmienia bądź porządkuje przepisy gminne obowiązujące dotychczas w tym samym
przedmiocie.

Załącznik do Uchwały Nr 1/4/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznikl.odt

Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki
sportowe

w/2 kierownika '
Referatu Sportu, Promocji i Turystyki

Inspektor
/'L\Paweł Tworzewfl"
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Załącznik nr l do Uchwały Nr 1/4/2011
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wniosek
o przyznanie nagrody i wyróżnienia
Prezydenta Miasta Starachowice
za osiągnięte wyniki sportowe

Data złożenia wniosku

Numer wniosku

Imię i nazwisko

Miejsce i data urodzenia

NumerPESEL

Numer NIP

Adres zamieszkania

Telefon

Wnioskodawca

Uzasadnienie

Osiągnięcia sportowe zawodnika z podaniem wyniku sportowego, rangi zawodów,

zajętego miejsca oraz terminu



Do wniosku należy dołączyć :

> Potwierdzenie wyników sportowych przez Polski Związek Sportowy

> Komunikat końcowy zawodów potwierdzający wynik sportowy potwierdzony za

zgodność z oryginałem

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miasta (zgodnie z

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 póz. 833 z

późniejszymi zmianami). Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich

poprawianie.

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

\ \


