
UCHWAŁA NR VI/3/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza 
Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Ustanowić następujące rodzaje nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe:

a) nagroda „Sportowiec roku”,

b) nagroda „Trener roku”,

c) nagroda "Działacz sportowy roku",

d) nagroda dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy,

e) nagroda dla drużyny za osiągnięty wynik sportowy,

f) nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze.

§ 2.Ustalić regulamin przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3.Ustalić wzór wniosku o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XII/8/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: 
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 5.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bieruniu

Marcin Nyga
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/3/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe, o których 
mowa w § 1 uchwały.

2. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Miasta Bierunia jako wyraz 
uznania dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz promowanie 
miasta Bierunia w związku ze współzawodnictwem sportowym.

Rozdział 2.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD

§ 1.Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w terminie do 
dnia 30 czerwca każdego roku, w oparciu o wyniki osiągnięte w okresie 12 miesięcy poprzedzających końcowy 
termin składania wniosku.

§ 2.Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:

a) klub sportowy, uczniowski klub sportowy, związek sportowy, stowarzyszenie,

b) pełnoletni sportowiec lub rodzic/opiekun prawny małoletniego sportowca.

§ 3.W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, Komisja weryfikująca wniosek wzywa  
wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Komisję.

§ 4.Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Bierunia po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. oceny wniosków 
o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 5.W skład Komisji, o której mowa w § 4, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta wchodzą:

a) przedstawiciel Burmistrza Miasta,

b) przedstawiciel Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) przedstawiciel Komisji Finansów,

d) przedstawiciel Komisji Społecznej,

e) przedstawiciel Rady Sportu.

§ 6.Komisja przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę:

1) osiągnięcia sportowe, potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się daną 
dyscypliną. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyjmuje się w szczególności:

a) uzyskanie miejsc medalowych/ punktowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym,

b) ustanowienie rekordu Polski, Europy, Świata,

c) udział w reprezentacji Polski,

d) awans do wyższej ligi/klasy rozgrywkowej,

2) postanowienia niniejszego regulaminu,

3) znaczenie danego sportu dla lokalnej społeczności, w tym w szczególności promowanie Miasta Bierunia 
w ramach współzawodnictwa sportowego.  Za dyscypliny sportowe mające znaczenie dla Miasta Bierunia 
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uznaje się następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna, siatkówka, badminton, strzelectwo, chód sportowy,  
jeździectwo, pływanie i kick-boxing.

§ 7.Wykaz osób, które otrzymały nagrody za osiągnięte wyniki sportowe podaje się do publicznej wiadomości.

§ 8.Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Burmistrz Miasta 
Bierunia może odstąpić od przyznania każdej z nagród.

§ 9.Wysokość przyznawanych w danym roku nagród jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych 
na ten cel w budżecie Gminy Bieruń.

§ 10.1  Burmistrz Miasta Bierunia może pozbawić zawodnika, trenera, działacza nagrody w sytuacji gdy:

a) zawodnik został prawomocnie pozbawiony wyniku sportowego, który był podstawą jej przyznania,

b) informacje zawarte we wniosku, na podstawie którego nagroda została przyznana okażą się 
nieprawdziwe.

2. W przypadku pozbawienia nagrody, nagroda pieniężna lub inna zostaje uznana za nienależną i podlega 
zwrotowi.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 11. NAGRODA „SPORTOWIEC ROKU” 

1. Laureatem nagrody „Sportowiec roku”  może być sportowiec, spełniający łącznie następujące kryteria:

a) sportowiec jest zrzeszony w klubie sportowym, mającym siedzibę na terenie Gminy Bieruń
lub sportowiec, który w momencie osiągnięcia wyniku sportowego oraz na dzień złożenia wniosku w karcie 
zawodniczej uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej, wskazuje Miasto Bieruń jako miejsce 
zamieszkania i promował Miasto Bieruń.

b) sportowiec uzyskał wybitne osiągnięcia sportowe  lub wykazał się  postawą Fair Play.

2. W danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda „Sportowiec roku".

3. Wysokość nagrody „Sportowiec roku” wynosi 3000 zł.

§ 12. NAGRODA „TRENER ROKU" 

1. Laureatem nagrody może być trener szkolący zawodników lub drużynę sportową, zrzeszoną w klubach 
sportowych mających siedzibę na terenie Miasta Bierunia, który wykazał się szczególnym zaangażowaniem 
w zakresie szkolenia zawodników.

2. W danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda „Trener roku".

3. Wysokość nagrody „Trener roku” wynosi 2 000 zł.

§ 13. NAGRODA „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU" 

1. Laureatem nagrody może być osoba, który wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie 
Miasta Bierunia,  zaangażowana w rozwój i promowanie sportu na terenie Gminy Bieruń.

2. W danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda "Działacz sportowy roku".

3. Wysokość nagrody „Działacz sportowy roku” wynosi 1000 zł.

§ 14. NAGRODA DLA ZAWODNIKA ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK SPORTOWY

1. Laureatem nagrody dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy w ramach współzawodnictwa indywidualnego 
lub drużynowego  może być sportowiec, spełniający łącznie następujące kryteria:

a) sportowiec jest zrzeszony w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Bieruń
lub sportowiec, który w momencie osiągnięcia wyniku sportowego oraz na dzień złożenia wniosku w karcie 
zawodniczej uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej, wskazuje Miasto Bieruń jako miejsce 
zamieszkania i promował Miasto Bieruń.

b) sportowiec osiągnął wynik sportowy podczas zawodów sportowych organizowanych przez właściwy dla 
danego sportu: polski, europejski, światowy związek sportowy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub 
Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych.
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2. W przypadku osiągnięcia wyniku sportowego w rywalizacji drużynowej o nagrodę może  ubiegać się każdy 
z zawodników (członków drużyny).

3. Sportowiec może otrzymać jedną nagrodę w oparciu o jeden osiągnięty najwyższy wynik sportowy i jest ona 
uzależniona od rodzaju zawodów oraz zajętego miejsca zgodnie z następującymi tabelami:

a) rywalizacja w kategorii senior

RywalizacjaRodzaj zawodów Zajęte 
miejsce indywidualna drużynowa

I 15 000 zł 10 000 zł
II 13 000 zł 9 000 zł
III 11 000 zł 8 000 złIgrzyska Olimpijskie

IV-VI 5 000 zł 0 zł
I 9 000 zł 7 000 zł
II 8 000 zł 6 000 złMistrzostwa Świata
III 7 000 zł 5 000 zł
I 6 000 zł 4 000 zł
II 5 000 zł 3 000 złMistrzostwa Europy
III 4 000 zł 2 000 zł
I 3 000 zł 2 000 zł
II 2 500 zł 1 500 złMistrzostwa Polski
III 2 000 zł 1 000 zł

b) rywalizacja w zawodach Olimpiad Specjalnych

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce kwota
I 4 000 zł
II 3 000 zł
III 2 000 złZawodowy rangi ogólnoświatowej

IV-VI 1 000 zł
I 2 000 zł
II 1 500 złZawodowy rangi europejskiej
III 1 000 zł
I 1 000 zł
II 800 złZawodowy rangi ogólnopolskiej
III 600 zł

§ 15. NAGRODA DLA DRUŻYNY ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK SPORTOWY

1. Laureatem nagrody za osiągnięty wynik sportowy może być drużyna, spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) drużyna reprezentuje klub sportowy mający swoją siedzibę na terenie Gminy Bieruń,

b) drużyna reprezentuje Miasto Bieruń w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego
przez właściwy związek sportowy.

2. Kryteria i wysokość nagrody:

a) piłka nożna seniorów

Poziom rozgrywek Wygrany mecz Mecz zakończony remisem
IV Liga 2000 zł 1000 zł
Klasa Okręgowa 1500 zł 700 zł
Klasa A 800 zł 400 zł
Klasa B 400 zł 200 zł

b) piłka siatkowa

Poziom rozgrywek Wygrany mecz
I Liga 2000 zł
II Liga 1500 zł
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Juniorzy 800 zł

§ 16.NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE O NIEWYMIERNYM CHARAKTERZE

1. Laureatem nagrody może zostać mieszkaniec Miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), który osiągnął sukces sportowy 
o niewymiernym charakterze i promował Miasto Bieruń.

2. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle rzadkie 
dokonania sportowe.

3. Wartość nagrody wynosi 1000 zł.

4. W danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

 Nagroda „SPORTOWIEC ROKU”  

 Nagroda „TRENER ROKU” 

 Nagroda „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU” 

 Nagroda dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy 

 Nagroda dla drużyny za osiągnięty wynik sportowy 

 Nagroda za osiągnięcia sportowe o niewymiernym charakterze 

 

1. Imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia: …………..……………….……………………………………… 

3. Adres zamieszkania: ……………………………………………..……………...……......... 

4. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………...……… 

5. PESEL:………………………………………........................................................................ 

6. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego:…………………………............................. 

7. Nr konta bankowego:.............................................................................................................. 

8. Uzasadnienie przyznania nagrody: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. Dane osobowe opiekuna prawnego* : 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że:  

1. Wszystkie dane zawarte we wniosku i złożonej dokumentacji są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z realizacją procesu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia 

z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Dane osobowe zawarte we wniosku podawane  

są dobrowolnie, w celu przyznania nagrody za osiągnięcia sportowe. Dane osobowe (imię 

i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego) mogą być udostępniane bankom w celu 

przekazania świadczeń pieniężnych. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

      ………………………………….. 
 podpis osoby, której wniosek dotyczy 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/3/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Id: AC69D638-9E36-4DAE-990B-F321D5DF47C5. Podpisany Strona 1



 

Załączniki (skreślić w przypadku, jeżeli nie dotyczy): 

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane w pkt 8. 

2. Kserokopia karty zawodniczej uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej. 

3. Dokumenty potwierdzające promowanie Miasta Bierunia (zdjęcia, materiały prasowe itp.). 

 

 

 

........................................................................... 
                                                                                           data i czytelny podpis składającego wniosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnić tylko w przypadku niepełnoletniego sportowca 
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