UCHWAŁA Nr LXV/558/2006
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 6 września 2006r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród Burmistrza
Miasta Tarnowskie Góry za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust.1 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia
1996r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz.889 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 z
późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
u c h w a l a:
§1
Określić warunki i tryb przyznawania wyróŜnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie
Góry za wysokie wyniki sportowe, rodzaje wyróŜnień i nagród oraz wysokość nagród
w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXIV/224/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21
kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Nagród i WyróŜnień Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry w dziedzinie kultury fizycznej oraz Uchwała Nr LXIII/531/2006 z dnia
7 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia
warunków i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
za wysokie wyniki sportowe.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Arkadiusz CZECH

Załącznik
do Uchwały Nr LXV/558/2006
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 6 września 2006r.

Regulamin
przyznawania wyróŜnień i nagród
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
za wysokie wyniki sportowe
§1
1. Burmistrz Miasta moŜe przyznawać wyróŜnienia i nagrody zawodnikom, trenerom
i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych.
2. WyróŜnienie i nagrodę moŜe otrzymać zawodnik, który uprawia dyscypliny sportu
określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r.
w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie
związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na
tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz.67 z późn.
zmianami),
§2
1. WyróŜnieniem dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych mogą być: plakietki,
puchary, dyplomy oraz upominki o wartości do 150 złotych.
2. WyróŜnienie przyznaje się:
1) zawodnikom - za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym,
2) trenerom i działaczom za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§3
Nagroda Burmistrza ma charakter pienięŜny lub rzeczowy.
§4
1. Nagrodę pienięŜną moŜna przyznać zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom oraz
działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych tj. w:
- Igrzyskach Olimpijskich - udział
- Uniwersjadzie - udział
- Mistrzostwach Świata - udział
- Pucharze Świata - udział
- Mistrzostwach Europy - udział
- Akademickich Mistrzostwach Świata - udział
- Mistrzostwach Polski - I – III miejsce
- Pucharze Polski – I – III miejsce
- Akademickich Mistrzostwach Polski – I – III miejsce
- Ogólnopolskiej Olimpiadzie MłodzieŜy – I – III miejsce
- Mistrzostwach Śląska – I – III miejsce

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜna przyznać nagrodę zawodnikowi,
który nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników, o których
mowa w ust.1, przyznaje się w danym roku jedną nagrodę za wyŜszy wynik.
§5
NajwyŜsza wartość jednej przyznawanej nagrody pienięŜnej brutto moŜe stanowić
równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok
poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996, Nr
70, poz. 335 z poźn. zm).

§6
Nagrodę w postaci rzeczowej o wartości do 1.000 zł brutto moŜna przyznać
zawodnikom w kategorii juniorów i w kategoriach młodszych za wysokie wyniki
sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
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§7
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry moŜe przyznawać wyróŜnienia i nagrody
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
osób fizycznych,
klubów sportowych,
związku klubów lub związku zawodników,
radnych Rady Miejskiej,
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego.
Wniosek o przyznanie wyróŜnienia lub nagrody powinien w szczególności zawierać:
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata do wyróŜnienia lub nagrody,
szczegółową informację dotyczącą osiągniętego wyniku sportowego, za który
wyróŜnienie lub nagroda mają być przyznane,
uzasadnienie wniosku,
potwierdzenie osiągniętego wyniku (np. zaświadczenie ze związku sportowego,
wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów, wzmianka prasowa
potwierdzona przez organizatora zawodów),
datę, podpis i oznaczenie podmiotu wnoszącego,
zgodę kandydata.

§8
1. Wnioski w sprawie wyróŜnień i nagród składa się do Burmistrza Miasta do dnia 31
grudnia kaŜdego roku. W szczególnych przypadkach dopuszcza się składanie
wniosków w innym terminie.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złoŜenia po terminie, z zastrzeŜeniem ust. 1,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeŜeli nie usunięto ich w terminie.

§9
1. Komisja do spraw wyróŜnień i nagród za wysokie wyniki sportowe zwana dalej
„Komisją”, powoływana jest przez Radę Miejską w składzie 5 – 7 osób spośród
pracowników Urzędu oraz radnych Rady Miejskiej.
2. Do zadań Komisji w szczególności naleŜy:
1) rozpatrywanie wniosków,
2) przedstawienie Burmistrzowi wraz z uzasadnieniem osoby kandydata do
wyróŜnienia lub nagrody,
3) przedstawienie propozycji co do rodzaju wyróŜnień oraz wysokości nagród
pienięŜnych i rzeczowych.
3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji. Z posiedzenia Komisji sporządza się
protokół.
4. Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.
§ 10
1. WyróŜnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta po rozpoznaniu wniosków Komisji
zawartych w przekazanym mu protokole.
2. Informacje o przyznanych wyróŜnieniach i nagrodach podaje się do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Arkadiusz CZECH

