
UCHWAŁA NR XXXII/208/09 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 19 listopada 2009 r. 

 

 

w sprawie określenia rodzajów wyróŜnień i wysokości  nagród oraz szczegółowych 

zasad,  trybu  ich  przyznawania  za  osiągnięcia  sportowe  zawodnikom,  trenerom  

i działaczom sportowym.  

 
 
 
     Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1966 r. o kulturze  fizycznej  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr  62, poz. 
504 i Nr 97, poz. 801) uchwala się, co następuje: 
 
 
 
     § 1. Uchwała określa  rodzaje wyróŜnień i wysokość  nagród oraz szczegółowe zasady i  

tryb  ich  przyznawania.          

 

     § 2. Zawodnicy nie posiadający licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą otrzymać  

wyróŜnienia i nagrody  na zasadach  określonych  niniejszą uchwałą. 

 

     § 3. WyróŜnienia i nagrody mogą być  teŜ przyznawane trenerom i działaczom  sportowym 

zasłuŜonym w osiąganiu  wyników, o których mowa w § 1 lub za inne szczególne zasługi na 

rzecz  rozwoju   sportu chełmŜyńskiego. 

 

     § 4.1 Określa  się  następujące  rodzaje   wyróŜnień : 

 1) puchar; 

 2) medal pamiątkowy;   

 3) statuetka  za  zasługi dla sportu;  

 4) dyplom  lub  list gratulacyjny; 

 5) grawerton,  plakietka. 

     2.  WyróŜnienia  z własnej  inicjatywy przyznaje  Burmistrz Miasta. 

 



     § 5. Nagrodę  przyznaje  Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii  właściwej  komisji Rady  

Miejskiej  z  własnej  inicjatywy  lub na wniosek  stowarzyszenia  kultury fizycznej mającego  

siedzibę i działającego na terenie miasta ChełmŜy.  

 

     § 6.Wysokość nagrody  dla zawodnika, trenera lub działacza  sportowego  nie moŜe 

przekroczyć  rocznie kwoty   5.000 zł. 

 

     § 7.1.Wniosek  o przyznanie  nagrody moŜna  składać  do  30 listopada kaŜdego roku, jeśli 

zawodnik brał udział w: 

1)  Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, Akademickich Mistrzostwach 

     Świata Europy, Pucharze Świata, Uniwersjadzie, Pucharze Europy, Paraolimpiadzie i zajął 

miejsce od  pierwszego do ósmego, 

2) Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, ogólnopolskich   turniejach sportowych i zajął  

miejsce od pierwszego do  piątego. 

     2. W szczególnych przypadkach Burmistrz moŜe wyznaczyć dodatkowy termin na 

składanie wniosków o przyznanie nagrody. 

 

     § 8. Wzór  wniosku  o przyznanie  nagrody stanowi załącznik  do niniejszej  uchwały. 

 

     § 9. Wysokość  środków finansowych   przeznaczonych na  wyróŜnienia i nagrody  będzie  

corocznie  określana w  uchwale budŜetowej. 

 

     § 10. WyróŜnienia i nagrody przyznawane są raz w  roku. 

 

     § 11. Wykonanie  uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 12. Uchwała  wchodzi w Ŝycie  po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

          Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
                                                                                                  
 



                                                                                               Załącznik do uchwały  
nr XXXII/208/09 

           Rady Miejskiej ChełmŜy 
           z dnia 19 listopada 2009 r. 
 

                                                                                                                                   
  
 W  N  I  O  S  E  K 
 
o przyznanie nagrody dla zawodnika, trenera lub działacza sportowego za osiągnięcie 
wysokich wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  
 
 
 
 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY. 

   Nazwa......................................................................................................................................... 

   Adres siedziby............................................................................................................................ 

   Telefon kontaktowy .................................................................................................................. 

   e-mail…………………………………………………………………………………………. 

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA,TRENERA LUB DZIAŁACZA. 

    Imię i nazwisko  ....................................................................................................................... 

    Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................... 

    Adres zamieszkania (kod pocztowy, miasto,  ulica, numer domu, numer mieszkania)  

    ................................................................................................................................................... 

    Telefon kontaktowy ................................................................................................................. 

    e-mail………………………………………………………………………………………… 

    Miejsce nauki lub pracy ……………………………………………………………………... 

    ................................................................................................................................................... 

    PESEL..................................................................NIP.............................................................. 

    Seria i numer dokumentu toŜsamości...................................................................................... 

    Imiona rodziców....................................................................................................................... 

    Nazwa banku i numer rachunku bankowego............................................................................ 

     .…………………………………………………………………………………..................... 

    Miejsce składania informacji podatkowych:  Urząd Skarbowy (adres) 

    ................................................................................................................................................... 

 



 

III. OPIS OSIĄGNIĘĆ. 

      Dyscyplina, konkurencja sportowa  

      ………………………………………………………………………………………………. 

      Informacje o istotnych osiągnięciach w roku ……………… ……………………………… 

      Opis szczegółowych osiągnięć sportowych  we współzawodnictwie międzynarodowym,   

      krajowym lub lokalnym przez zawodnika( rodzaj osiągnięcia – opisowo, miejsce, data       

      uzyskania wyniku sportowego, itp.) a w przypadku trenera i działacza sportowego opis  

      zasług, które przyczyniły się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

IV. UZASADNIENIE  WNIOSKU. 

      ( zasługi i osiągnięcia sportowe, praca zawodowa, społeczna) 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

 V. OPINIA  KLUBU SPORTOWEGO  w sprawie przyznania  nagrody. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

                                                            

 

 

 

                  

      ……………………….                                             ……………………………………….. 

    (miejscowość, data)                                               (pieczęć i podpis składającego wniosek)   

 

 

 
 
 
 
 
 



 
U  Z A S A D N I E N I E 

 
do uchwały nr XXXII/208/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 listopada 2009 r.  
w sprawie określenia rodzajów wyróŜnień i wysokości nagród oraz szczegółowych zasad, 
trybu ich przyznawania za osiągnięcia sportowe zawodnikom, trenerom i działaczom 
sportowym. 
 
 
 
     Na podstawie art. 28 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) organ samorządu uprawniony jest do  
określenia rodzajów wyróŜnień i wysokości nagród oraz szczegółowych zasad ich 
przyznawania za osiągnięcia sportowe dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika, 
trenerów i działaczy sportowych, finansowanych ze środków budŜetu jednostki samorządu  
terytorialnego. 
 
     Przyznanie róŜnego rodzaju nagród i wyróŜnień wyszczególnionych w uchwale przyczyni 
się do podniesienia prestiŜu zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz   
trenerom i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników 
sportowych. Tym samym umoŜliwi to lepszą promocję sportu co pozwoli przyciągnąć do 
uprawiania sportu większą liczbę dzieci i młodzieŜy oraz trenerów i wychowawców 
zajmujących się tą waŜną dziedziną Ŝycia społecznego. 
 

Określenie wyróŜnień  i nagród  stanowi wyraz uznania władz samorządowych miasta dla 
środowisk sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury 
fizycznej i sportu na terenie miasta  ChełmŜy. 
 
      Z uwagi na powyŜsze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 
  
 
 
 
 
 
 


