
Zacho.2011.56.990 

2014.01.23  zm.  Zacho.2014.46 § 1 

UCHWAŁA Nr IV/28/2011 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 9 lutego 2011 r. 

w sprawie warunków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości 

nagród i rodzajów wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w 

działalności sportowej. 

(Szczecin, dnia 6 maja 2011 r.) 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52. poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 

146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska 

Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia 

w działalności sportowej. 

2. Nagrody są nagrodami pieniężnymi i finansowane są z budżetu Miasta. 

3. Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, statuetki i plakietki. 

§ 2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane: 

1) osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe; 

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 

sportowym; 

3) trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej. 

§ 3. 1.  Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 200 zł, przy czym 

wysokość nagrody nie może przekroczyć 10 - krotności tej kwoty. Przy określaniu wysokości 

nagrody uwzględnia się znaczenie danego sportu dla Miasta oraz osiągnięty wynik sportowy, 

a także znaczenie osiągnięć w działalności sportowej dla społeczności lokalnej. 

2. Nagroda może być przyznana w szczególności za: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, w tym zdobycie medalu; 

2) zdobycie medalu lub zajęcie IV - VI miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach 

Europy lub mistrzostwach Polski; 

3)  zajęcie I - VIII miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów o Puchar Świata lub Puchar 

Europy; 

4) ustanowienie rekordu świata, Europy lub Polski w danej dyscyplinie sportu; 

5)  zajęcie I - VI miejsca w klasyfikacji zawodów o Puchar Polski; 

6) uzyskanie I - III miejsca w mistrzostwach makroregionu lub województwa; 

7) udział w zespole w rywalizacji w sportach zespołowych we współzawodnictwie 



międzynarodowym lub krajowym w zawodach wymienionych w pkt 1-3, 5 i 6. 

3. Wyróżnienie może być przyznane także z nagrodą. 

§ 4. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek 

podmiotów wymienionych w ust. 3. 

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym będącym zawodnikami, trenerami 

lub innymi osobami związanymi ze sportem lub działalnością sportową w Białogardzie. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą zgłaszać organizacje i instytucje 

realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, w tym 

uczniowskie kluby sportowe, mające siedzibę w Białogardzie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać: 

1) nazwę organizacji lub instytucji zgłaszającej wniosek; 

2) imię i nazwisko osoby, której ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie; 

3) określenie odpowiednio: 

a) osiągniętego wyniku sportowego, 

b) osiągniętych wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, 

c) wyróżniających osiągnięć w działalności sportowej dla społeczności lokalnej; 

4) otrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia 

w działalności sportowej; 

5) podpis osoby upoważnionej. 

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4, opiniuje Miejska Rada Sportu. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/241/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2005 

r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu 

Miasta zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich 

przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 740 oraz z 2007 r. Nr 86, 

poz. 1409). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 


