UCHWAŁA NR XXVII/193/2017
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości
nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 31 ust. 1-3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1321, z 2016 r. poz. 176, poz. 1170, poz. 1171) Rada
Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla
zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
w brzmieniu określonym w „Regulaminie nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Kisielice
w dziedzinie kultury fizycznej”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 10 maja 2017 r.
REGULAMIN NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ PRZYZNAWANYCH W GMINIE KISIELICE
W DZIEDZINIE SPORTU
I. POSTANOWIANIA OGÓLNE
§ 1. Gmina Kisielice ustanawia nagrody i wyróżnienia:
1) dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym, reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu
w Gminie Kisielice;
2) dla trenerów szkolących zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz
Gminy Kisielice i reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie
Kisielice;
3) dla działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Kisielice
i reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę w postaci statuetki pn. „Orzeł św. Jana” lub nagrodę
pieniężną, przyznawane przez Burmistrza Kisielic;
2) wyróżnienie - należy przez to rozumieć wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Kisielic;
3) współzawodnictwie - należy przez to rozumieć krajowe współzawodnictwo sportowe prowadzone przez
polski związek sportowy lub międzynarodowe współzawodnictwo sportowe;
4) zawodniku - należy przez to rozumieć zawodnika zamieszkującego w Gminie Kisielice, uprawiającego
sport, reprezentującego klub działający na terenie Gminy Kisielice, w tym w formie stowarzyszeń
i związków sportowych, posiadającego aktualną licencję zawodnika wydaną przez polski związek
sportowy;
5) trenerze - należy przez to rozumieć trenera prowadzącego szkolenia zawodników w klubie działającym na
terenie Gminy Kisielice w tym w formie stowarzyszeń i związków sportowych, posiadającego aktualną
licencję trenerską wydaną przez polski związek sportowy;
6) działaczu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną zajmującą się działalnością na rzecz rozwoju sportu
w Gminie Kisielice, w klubie działającym na terenie Gminy Kisielice w tym w formie stowarzyszeń
i związków sportowych;
7) kwocie bazowej - należy przez to rozumieć wartość, która stanowi podstawę ustalania nagrody pieniężnej;
8) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Burmistrza Kisielic, o której mowa w §
4 niniejszego Regulaminu.
§ 3. Formami uznania dla osiągnięć w działalności sportowej zawodników, trenerów i działaczy
reprezentujących kluby z Gminy Kisielice są:
a) nagroda rzeczowa w postaci statuetki pn.: „Orzeł św. Jana”,
b) nagroda pieniężna,
c) wyróżnienia w postaci Dyplomu lub Listu gratulacyjnego.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Kisielic w skład, której
wchodzą: przedstawiciel Burmistrza Kisielic, przedstawiciel Rady Miejskiej w Kisielicach – Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kisielicach lub inna osoba spośród
radnych przez niego wyznaczona, przedstawiciel stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kisielice na
rzecz kultury fizycznej.
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2. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni przedstawiciel Burmistrza Kisielic.
3. Weryfikacja i opiniowanie wniosków odbywa się raz w roku w terminie do 14 czerwca każdego roku.
W roku 2017 termin ten upływa w dniu 14 lipca tego roku.
4. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków
Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
5. Z prac Komisji sporządza się protokół.
6. Przewodniczący i członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad oraz ochrony
danych osób składających wnioski do Komisji, co potwierdzają w pisemnym oświadczeniu o obowiązku
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Obsługę administracyjno-organizacyjną komisji zapewnia Urząd Miejski w Kisielicach.
II. NAGRODY
§ 5. Nagrody mogą być przyznawane za wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Kisielice.
§ 6. Nagroda jest wyrazem uznania dla:
1) zawodników za prezentowany przez nich poziom sportowy i wysokie wyniki sportowe;
2) trenerów za ich zaangażowanie w pracę z zawodnikami i za wysokie wyniki sportowe ich zawodników;
3) działaczy za ich istotne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie
Kisielice.
§ 7. 1. Nagrody przyznaje Burmistrz Kisielic po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Komisję.
2. Nagrody wręcza Burmistrz Kisielic lub upoważniona przez niego osoba podczas imprez organizowanych
przez Urząd Miejski w Kisielicach takich jak: Podsumowania Roku w Kulturze i Sporcie, Dni Kisielic lub
podczas innych ważnych uroczystości gminnych lub sportowo-kulturalnych.
§ 8. 1. Za podstawę wysokości nagród pieniężnych przyjmuje się kwotę bazową w wysokości 1000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Nagrody dla zawodników dzieli się na indywidualne i drużynowe.
3. Nagrody indywidualne dla zawodników przyznaje się w wysokości:
1) do 80% kwoty bazowej za 1-3 miejsce uzyskane w zawodach na szczeblu wojewódzkim;
2) do 90% kwoty bazowej za 1-3 miejsce uzyskane w zawodach na szczeblu krajowym;
3) do 100% kwoty bazowej za 1-3 miejsce uzyskane w zawodach międzynarodowych.
4. Nagrody drużynowe przyznaje się za uzyskane na koniec rozgrywek sezonowych /olimpiady miejsce
w rankingu jak w ust. 3 w wysokości połowy stawki określonej w ust. 3 dla całej drużyny.
5. Nagrody dla trenerów i dla działaczy przyznaje się, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla
społeczności lokalnej Gminy Kisielice, w wysokości:
1) Nagroda I stopnia - do 80% kwoty bazowej;
2) Nagroda II stopnia - do 100% kwoty bazowej;
3) Nagroda III stopnia - do 150% kwoty.
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, raz
w roku w terminie do 30 maja każdego roku - za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku, na
formularzu stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego Regulaminu. W roku 2017 termin ten upływa
w dniu 30 czerwca tego roku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. powinien zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko zawodnika, trenera, działacza;
b) wyniki zawodnika/zawodników szkolonych przez trenera, uzyskane w okresie, o którym mowa w ust. 1;
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c) komunikaty końcowe z zawodów, w których zawodnik uzyskał wyniki, o których mowa w § 8 ust. 3 lub
zaświadczenie wydane przez właściwy związek sportowy potwierdzające uzyskanie wyniku;
d) numer i datę wydania aktualnej licencji sportowej/trenerskiej;
e) oświadczenie zawodnika o zamieszkiwaniu w Gminie Kisielice;
f) dokumenty lub inne materiały potwierdzające osiągnięcia działacza w działalności na rzecz kultury fizycznej
i sportu w Gminie Kisielice.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Burmistrz Kisielic wzywa wnioskodawcę do
jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a w razie ich nie usunięcia wniosek
pozostawia się bez rozpoznania.
4. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać kluby sportowe, w tym działające w formie stowarzyszenia
i związku sportowego, Komisja, szkoły.
5. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania nagród nie przysługuje tryb odwoławczy.
§ 10. 1. W szczególnych przypadkach, z inicjatywy Burmistrza Kisielic lub Komisji może być przyznana
dla zawodnika specjalna nagroda pieniężna.
2. Nagroda specjalna może zostać przyznana zawodnikowi za jego szczególnie wybitne osiągnięcia
sportowe, w tym również zawodnikowi, który mieszka na terenie Gminy Kisielice, ale trenuje w klubach
innych niż działające na terenie Gminy Kisielice.
3. Do przyznania nagrody specjalnej wymagana jest pozytywna opinia Komisji.
4. Wysokość nagrody specjalnej nie może być wyższa niż 200% kwoty bazowej.
5. Od procedury przyznawania nagród specjalnych nie przysługuje tryb odwoławczy.
§ 11. Przyznane przez Burmistrza Kisielic nagrody rzeczowe są finansowane, a nagrody pieniężne
wypłacane, raz do roku z budżetu Gminy Kisielice.
III. WYRÓŻNIENIA
§ 12. 1. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla:
1) zawodników za prezentowany przez nich poziom sportowy i osiągane wyniki sportowe;
2) trenerów za ich zaangażowanie w pracę z zawodnikami i wyniki sportowe ich zawodników;
3) działaczy za ich działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Kisielice.
2. Rodzaje wyróżnień:
1) dyplomy,
2) listy gratulacyjne.
§ 13. 1. Wyróżnienia, na wniosek klubu sportowego, w tym działającego w formie stowarzyszenia
i związku sportowego lub z własnej inicjatywy przyznaje Burmistrz Kisielic.
2. Wyróżnienia mogą być przyznawane w kategorii: „zawodnik”, „trener” i „działacz”, za następujące
osiągnięcia w dziedzinie sportu:
a) wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
b) wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Kisielice.
3. Wnioski o przyznanie wyróżnień można składać w każdym czasie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kisielicach, na formularzu stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko zawodnika, trenera, działacza;
2) numer i datę wydania aktualnej licencji sportowej/trenerskiej;
3) oświadczenie zawodnika o zamieszkiwaniu w Gminie Kisielice;
4) dokumenty lub inne materiały potwierdzające osiągane wyniki sportowe bądź wieloletnią działalność na
rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Kisielice.
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5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Burmistrz Kisielic wzywa wnioskodawcę do
jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a w razie ich nie usunięcia wniosek
pozostawia się bez rozpoznania.
6. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania wyróżnień nie przysługuje tryb odwoławczy.
§ 14. 1. Wyróżnienia wręcza Burmistrz Kisielic lub upoważniona przez niego osoba w każdym czasie.
2. Dyplomy i Listy Gratulacyjne są finansowane z budżetu Gminy Kisielice.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień
w Gminie Kisielice w dziedzinie sportu
WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kisielic w kategorii „ zawodnik ” za wyniki sportowe
uzyskane w okresie 01 stycznia - 31 grudnia ……………………… roku
Imię i nazwisko zawodnika: ........................................................................................................
Numer licencji zawodnika i data wydania (aktualne): .................................................................
Data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Uczeń klasy: ...................... szkoły: ......................................... średnia ocen: .............................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły, pieczęć placówki: .................................................................
Najwyższe osiągnięcie zawodnika w roku kalendarzowym poprzedzających złożenie wniosku:
OSIĄGNIĘCIE INDYWIDUWALNE:
Nazwa zawodów/turnieju/olimpiady: ........................................................................................
Data ....................................................., miejsce .......................................................................
Dyscyplina sportowa ............................................, konkurencja/kategoria ...............................
Osiągnięcie
(miejsce /wynik) ....................................................................................................
OSIĄGNIĘCIE ZESPOŁOWE:
Nazwa zawodów/turnieju/olimpiady: .......................................................................................
Data ....................................................., miejsce .....................................................................
Dyscyplina sportowa ........................................, konkurencja/kategoria .................................
Osiągnięcie
(miejsce /wynik) ..................................................................................................
Załączniki:
1) Komunikat końcowy zawodów lub zaświadczenie właściwego związku sportowego o uzyskanym
wyniku/ dokumenty lub inne materiały potwierdzające osiągane wyniki sportowe (w przypadku wniosku o
wyróżnienie).
2) Oświadczenie zawodnika o zamieszkiwaniu zawodnika w Gminie Kisielice.
3) Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku dotyczącym przyznania nagrody/wyróżnienia Gminy Kisielice za osiągnięcia sportowe, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
...............................................................………………………
Pieczątka i podpis/y wnioskodawcy upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

Miejscowość, data ................................................................
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień
w Gminie Kisielice w dziedzinie sportu
WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kisielic w kategorii „trener” za pracę trenerską w okresie
01 stycznia – 31 grudnia ……………………… roku
Imię i nazwisko trenera: ...............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Numer licencji trenerskiej i data wydania (aktualne): .................................................................
Pełna nazwa podmiotu/klubu/stowarzyszenia, w której działa osoba nominowana do nagrody:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Opis działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego
złożenie wniosku:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Osiągnięcia zawodników nominowanego trenera:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody/wyróżnienia:
.......................................................................................................................................................
Załącznik:
1) Komunikat końcowy zawodów lub zaświadczenie właściwego związku sportowego o uzyskanym wyniku
przez podopiecznych zawodników/dokumenty lub inne materiały potwierdzające osiągane wyniki sportowe
przez podopiecznych zawodników bądź wieloletnią działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu
w Gminie Kisielice (w przypadku wniosku o wyróżnienie).
2) Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku
dotyczącym przyznania nagrody/wyróżnienia Gminy Kisielice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
..........................................................................................
Pieczątka i podpis/y wnioskodawcy upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

Miejscowość, data .........................................................
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień
w Gminie Kisielice w dziedzinie sportu
WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróżnienia w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury
fizycznej i sportu
Imię i nazwisko działacza:…………………………………………………………...........................
Data i miejsce urodzenia/data rozpoczęcia działalności:
…………………….........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………..................................................
Pełna nazwa podmiotu/klubu/stowarzyszenia, w której działa osoba nominowana do nagrody:
.......................................................................................................................................................
Opis działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Kisielice
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Osiągnięcia osoby nominowanej:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody/wyróżnienia:
........................................................................................................................................................
Załącznik:
1) Dokumenty lub inne materiały potwierdzające osiągnięcia w działalności na rzecz kultury fizycznej
i sportu w Gminie Kisielice (w przypadku wniosku o nagrodę) bądź wieloletnią działalność na rzecz
kultury fizycznej i sportu w Gminie Kisielice (w przypadku wniosku o wyróżnienie).
2) Oświadczenie działacza o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
dotyczącym przyznania nagrody/wyróżnienia Gminy Kisielice za osiągnięcia w dziedzinie sportu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
......................................................................................................
Pieczątka i podpis/y wnioskodawcy upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

Miejscowość, data ..................................................................
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