UCHWAŁA NR 163/XIII/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród
za wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Rada Miejska w Radzyminie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się jednorazową nagrodę pieniężną dla wybitnie uzdolnionych
sportowców uzyskujących wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym, zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin.
§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagrody
określa się w drodze Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród określa się
corocznie w uchwale budżetowej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia
14 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju
i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe oraz uchwała Nr 509/XLIII/2014
Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany załącznika
do Uchwały Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości
nagród za wysokie wyniki sportowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Jabłoński
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Załącznik do Uchwały Nr 163/XIII/2015
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 października 2015 r.
Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania,rodzaju
i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin w sprawie szczegółowych
zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki
sportowe;
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Radzymin;
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Radzyminie;
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Radzymina;
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Radzymin;
6) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję do rozpatrywania wniosków
i przyznawania nagród powołaną przez Burmistrza;
7) nagrodzie – należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę pieniężną przyznawaną
na podstawie niniejszego Regulaminu;
8) zawodniku – należy przez to rozumieć zawodnika mieszkającego na terenie Gminy,
który jest zrzeszony w klubie sportowym lub związku sportowym.
Rozdział 2.
Zasady przyznawania nagród
§ 2. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który:
1) jest mieszkańcem Gminy w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. );
2) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Gminie; w przypadku
zawodnika niepełnoletniego obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT) w Gminie dotyczy co najmniej jednego opiekuna prawnego
zawodnika;
3) posiada licencję, bierze udział we współzawodnictwie sportowym w danej
dziedzinie sportu w kategorii młodzików, juniorów lub seniorów, zgodnie
z przepisami odpowiedniego związku sportowego;
4) osiąga wysokie wyniki sportowe, tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:
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a) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Europy lub
Świata,
b) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski lub
innych najwyższych rangą krajowych rozgrywek,
c) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportowej.
2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych, o których mowa w ust. 1 zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się
o nagrodę na podstawie najwyższego wyniku sportowego.
Rozdział 3.
Tryb przyznawania i wysokość nagród
§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1) klub sportowy;
2) związek sportowy;
3) zawodnik lub jego opiekun prawny.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być także przyznana na
wniosek przewodniczącego Komisji.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, Biurze
Obsługi Interesanta i Referacie Promocji i Polityki Społecznej Urzędu.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody składa się nie później niż do 30 listopada
danego roku, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 listopada roku
poprzedniego do 31 października roku bieżącego, na zasadach określonych
w Regulaminie.
2. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub wysłać listem na adres
Urzędu ( 05-250 Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2) z dopiskiem „Nagroda sportowa wniosek”. W przypadku wysłania wniosku drogą listową za datę złożenia uważa się
datę wpływu do Urzędu.
3. Burmistrz może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania
terminu, o którym mowa w ust. 1. Decyzję w tej sprawie podejmuje Burmistrz.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
6. Komisja przyznaje nagrody w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący Komisji.
7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
8. Komisja przyznaje nagrody do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel
w budżecie Gminy.
§ 5. 1. Komisję do rozpatrywania wniosków i przyznawania nagród powołuje
Burmistrz w drodze zarządzenia.
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2. W skład Komisji wchodzi pięciu członków, w tym co najmniej trzech
wskazanych przez Radę Miejską.
3. Komisja wybiera spośród członków przewodniczącego i sekretarza.
4. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
5. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Urząd.
§ 6. 1. Wysokość nagrody zależy od:
1) kwoty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na nagrody
w danym roku budżetowym;
2) osiągniętego przez zawodnika wyniku sportowego;
3) liczby pozytywnie zaopiniowanych wniosków.
2. Nagroda wypłacana jest nie później niż w ciągu 30 dni od pozytywnego
zaopiniowania wniosku przez Komisję i przyznania nagrody, na podstawie zarządzenia
Burmistrza.
3. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za dany rok.
§ 7. 1. Ustala się następujące kwoty nagród:
1) za zajęcie I miejsca
- do 5000,00 zł;

w zawodach

sportowych

rangi

Mistrzostw

Świata

2) za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Świata
- do 4000,00 zł;
3) za zajęcie III miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Świata
- do 3500,00 zł;
4) za zajęcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Świata
- do 3000,00 zł;
5) za zajęcie I miejsca
- do 3500,00 zł;

w zawodach

sportowych

rangi

Mistrzostw

Europy

6) za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Europy
- do 3000,00 zł;
7) za zajęcie III miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Europy
- do 2500,00 zł;
8) za zajęcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Europy
- do 2200,00 zł;
9) za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski lub innych
najwyższych rangą krajowych rozgrywek – do 2000,00 zł;
10) za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski lub innych
najwyższych rangą krajowych rozgrywek – do 1500,00 zł;
11) za zajęcie III miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski lub innych
najwyższych rangą krajowych rozgrywek – do 1000,00 zł;
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12) za zakwalifikowanie się do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu - do
1500,00 zł.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 8. Zawodnik, który otrzymał
reprezentowania klubu i Gminy.

nagrodę

jest

zobowiązany

do

godnego

§ 9. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody wnioskodawcy
nie przysługuje odwołanie.
§ 10. Wręczenie nagród odbywać się będzie uroczyście, w terminie wyznaczonym
przez Burmistrza.
§ 11. Zmiany Regulaminu dokonuje Rada Miejska w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
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Załącznik do Regulaminu
w sprawie szczegółowych zasad,
trybu przyznawania, rodzaju
i wysokości nagród za wysokie
wyniki sportowe

WNIOSEK
o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe
Dane wnioskodawcy:
1.

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy ……………………………………………...........................

2.

Adres ( ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):
.............................................................................................................................................................

3.

Telefon kontaktowy/e- mail/ fax: ……………………………….…….…………………..................

Dane zawodnika:
1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………..................
2.

Adres zamieszkania ( ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):
............................................................................................................................................................

3.

PESEL: ………………………. 4. Telefon kontaktowy/e- mail: ……………………….................

5. Uprawiana dyscyplina sportu:……………………………………………………………….................
Opis wyniku sportowego:
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………
podpis zawodnika/uprawnionego przedstawiciela
zarządu klubu sportowego lub innej osoby uprawnionej

Oświadczenie
Oświadczam, że zawodnik należy do naszego Klubu Sportowego
…………………………….

………………………………………

miejscowość, data

podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania klubu

Oświadczenie zawodnika
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie nagrody oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ).
............................................
miejscowość, data
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Do składanego wniosku należy dołączyć:*
1. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe (poświadczone za zgodność
z oryginałem );
2. dokumenty potwierdzające uczestnictwo zawodnika w rozgrywkach ligowych (w przypadku sportów
zespołowych);
3. dokumenty potwierdzające uczestnictwo zawodnika w zawodach sportowych;
4. kopię pierwszej strony zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym ( PIT) za rok
poprzedzający złożenie wniosku.
* niepotrzebne skreślić
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