
                 Bieruń, dnia 8 marca 2017 r. 

KS.423.2.1.2017.AM 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI  PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NAGRÓD  

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

 

W dniu 7 marca 2017 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród  

za osiągnięte wyniki sportowe. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie spotkania  

z organizacjami pozarządowymi mającymi w swej działalności statutowej przedmiotową dziedziną.                        

Projekt uchwały został poddany konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej  

w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego.  

Projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o konsultacjach został zamieszczony na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ponadto wysłano do organizacji pozarządowych 

powiadomienia mailowe. 

Ustalenia 

1. Organizacje stwierdziły, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. 

2. Omówiono rodzaje i kryteria przyznawania poszczególnych nagród: 

a) Nagroda TRENER ROKU 

 organizacje pozytywnie opiniują zasadność przyznania nagrody, 

 organizacje pozytywnie opiniują kryteria przyznania nagrody i nie wnoszą uwag  

do zaproponowanych zapisów. 

b) Nagroda SPORTOWIEC/SPORTOWCY ROKU 

 organizacje pozytywnie opiniują zasadność przyznania nagrody, 

 organizacje wnioskują, aby utrzymać kryteria przyznawania nagrody zgodnie z aktualnie 

obowiązującą Uchwałą Nr XII/8/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. z doprecyzowaniem zapisu, 

dotyczącym przyznania tylko jednej z nagród SPORTOWIEC ROKU lub SPORTOWCY ROKU. 

c) Nagroda dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy 

 organizacje pozytywnie opiniują zasadność przyznania nagrody, 

 organizacje pozytywnie opiniują wysokość kwot, będących podstawą ustalenia wartości 

nagrody, 



 organizacje wnioskują o zmianę tabeli wyników sportowych, za które może być przyznana 

nagroda, wg następujących zasad: 

Kategoria wiekowa Senior Junior 

i Młodzieżowiec 

Junior Młodszy 

Rywalizacja Indywidualna Drużynowa Indywidualna Drużynowa Indywidualna Drużynowa 

I-VIII miejsce na 

Igrzyskach Olimpijskich, 

Paraolimpijskich  

lub Igrzyskach Głuchych 

do 25 do 25 do 25 do 25 do 25 do 25 

I-VIII miejsce  

w Mistrzostwach Świata 

do 20 do 15 do 15 do 12 do 12 do 10 

I-VIII miejsce 

w Mistrzostwach Europy 

do 15 do 12 do 10 do 8 do 8 do 6 

I-III miejsce  

w Mistrzostwach Polski 

do 8 do 6 do 5 do 4 do 4 do 3 

 

d) Nagroda dla drużyny za osiągnięty wynik sportowy  

 organizacje pozytywnie opiniują zasadność przyznania nagrody, 

 organizacje wnioskują o doprecyzowanie zapisu przyznawania nagrody ze wskazaniem, że jest 

ona przeznaczona dla drużyn piłki nożnej, 

 organizacje wnioskują o zmianę tabeli wyników sportowych, za które może być przyznana 

nagroda, wg następujących zasad: 

Poziom rozgrywek Wygrany mecz Mecz zakończony remisem 

IV Liga 2 000 zł 1 000 zł 

Klasa Okręgowa 1 500 zł 750 zł 

Klasa A 800 zł 0 zł 

Klasa B 400 zł 0 zł 

 

e) Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 

 organizacje pozytywnie opiniują zasadność przyznania nagrody, 



 organizacje wnioskują, aby z kryteriów przyznawania nagrody usunąć zapisy doprecyzowujące 

wyjaśnienie terminu niezwykle rzadkich dokonań sportowych. 

3. Organizacje wnioskują o wprowadzenie dodatkowej nagrody DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU: 

 nagroda stanowi wyraz uznania dla działaczy sportowych, którzy wyróżniają się osiągnięciami 

w działalności sportowej na terenie Miasta Bierunia, 

 w danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU, 

 nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej. Wartość nagrody do 1 000 zł, 

 działacz roku oprócz nagrody otrzymuje pamiątkową statuetkę. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

Anna Mokry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


