UCHWAŁA NR XLV/323/18
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za
wysokie wyniki sportowe.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 31 ust. 1, 2 i 3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1463 z późn, zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie
wyniki sportowe zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust.1, stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla
środowiska sportowego za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej w Gminie
Gniew.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust.1,
corocznie określa uchwała budżetowa.
4. Suma przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród i wyróżnień, o których mowa w ust.1,
nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gniewie
Walentyna Czapska
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/323/18
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE
z dnia 28 lutego 2018 r.
Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki
sportowe.
§ 1. 1. Regulamin określa wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim, ogólnopolskich lub międzynarodowym
dla wybitnie uzdolnionych zawodników w różnej kategorii wiekowej oraz dla trenerów.
§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać zawodnicy oraz ich trenerzy osiągający wysokie wyniki
sportowe w roku poprzedzającym złożenie wniosku:
1) we współzawodnictwie wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w różnej kategorii wiekowej.
2) biorący udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy
Gniew i w ten sposób promujących Gminę Gniew lub sport na terenie Gminy Gniew.
2. Dyscyplinami sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Gniew są:
1) badminton
2) karate
3) koszykówka
4) piłka nożna
5) piłka ręczna
6) piłka siatkowa
7) tenis stołowy
8) tenis ziemny
9) unihokej
3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo.
4. Nagrody i wyróżnienia indywidualne mogą być przyznawane również dla wyróżniających się
zawodników w zespole.
5. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.
6. Wyróżnienia przyznawane są w formie rzeczowej.
7. Nagroda może być przyznana trenerom w wysokości 400,00 zł, którzy:
1) zasłużyli
się
w osiąganiu
wysokich
i zespołowych przez zawodników we
międzynarodowym,

wyników
sportowych
w sportach
indywidualnych
współzawodnictwie wojewódzkim, ogólnopolskim lub

2) swoją pracą i zaangażowaniem wpływają na podniesienie poziomu i aktywności w zakresie sportu
zawodników z terenu Gminy Gniew.
8. Wysokość nagrody dla zawodników może wynieść, za zajęcie:
1) I miejsca w zawodach sportowych wojewódzkich 200,00 zł
2) II miejsca w zawodach sportowych wojewódzkich 150,00 zł
3) III miejsca w zawodach sportowych wojewódzkich 100,00 zł
4) I miejsca w zawodach sportowych ogólnopolskich 400,00 zł
5) II miejsca w zawodach sportowych ogólnopolskich 350,00 zł
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6) III miejsca w zawodach sportowych ogólnopolskich 250,00 zł
7) I miejsca w zawodach sportowych międzynarodowych 700,00 zł
8) II miejsca w zawodach sportowych międzynarodowych 600,00 zł
9) III miejsca w zawodach sportowych międzynarodowych 500,00 zł
9. W jednym roku zawodnik lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę nawet w przypadku osiągnięcia
przez zawodnika lub trenera dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w ust. 8.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może złożyć:
1) zawodnik jeżeli jest pełnoletni,
2) rodzic lub opiekun prawny zawodnika, w przypadku gdy zawodnik jest małoletni,
3) dyrektor placówki oświatowej,
4) dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie,
5) klub sportowy lub stowarzyszenie, którego członkiem jest zawodnik lub trener,
6) trener,
7) Gniewska Rada Sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie.
W roku 2018 wnioski składa się do końca marca. Wzór wniosku określi Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
w odrębnym zarządzeniu.
3. Do wniosku załącza się :
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego udział w zawodach wskazanych w § 2,
2) kserokopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe,
4. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich usunięcia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia go po terminie,
2) cofnięcia go przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 4.
§ 4. 1. Wnioski rozpatruje komisja powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
2. Przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew celem zatwierdzenia
protokół z posiedzenia komisji podpisany przez jej członków zawierający wykaz zgłoszonych zawodników
oraz trenerów, stanowisko komisji i wysokość proponowanych nagród oraz wyróżnień w terminie do końca
lutego każdego roku, a w przypadku nagród i wyróżnień za 2018 rok do 30 kwietnia 2018 roku.
3. Przyznanie lub odmowa przyznania nagrody lub wyróżnienia odbywa się w formie pisemnej w terminie
14 dni od dnia zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew protokołu z posiedzenia komisji.
4. Nagrody i wyróżnienia mogą zostać wręczone podczas uroczystości gminnej o charakterze sportowym.
§ 5. 1. Zawodnik oraz trener, któremu przyznana zostanie nagroda lub wyróżnienie, wyraża zgodę na
udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Gniew zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.), na okoliczność czego zostanie
złożone odrębne oświadczenie.
2. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do
publicznej wiadomości.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1463 z późn, zm.)
w art. 31 ust. 1 stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe
stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla
trenerów prowadzących
szkolenie
zawodników osiągających
wysokie
wyniki
sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym. Ponadto art. 35 ust.5 i ust.4 mówi
o tym, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla
trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz określać
w drodze uchwały warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, oraz rodzaje wyróżnień
i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla danej społeczności lokalnej.
Dotychczas w/w kwestie określała uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Gniew z dnia 29 października
2014 roku Rady Miejskiej, która została unieważniona na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tczewie
z dnia 4 stycznia 2017 roku uchwałą Nr XXIX/229/17 z dnia 22 lutego 2017 r. Rady Miejskiej w Gniewie.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia wynagradzania osób osiągających wysokie wyniki
sportowe w Gminie Gniew, przygotowano powyższy projekt uchwały.
Dokument uwzględnia naruszenia zawarte w piśmie z dnia 4 stycznia 2017 roku Prokuratury Rejonowej
w Tczewie, oraz uwzględnia możliwości finansowe tutejszego organu.
(Kwota określona w budżecie na 2018 rok na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w dziedzinie
sportu wynosi 6.000,00 zł).
Dokument konsultowano z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie oraz
przedstawiono Gniewskiej Radzie Sportu.
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