UCHWAŁA NR XXXIV/377/2013
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt
15 i art.7
ust. 1 pkt
10 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa
i wyróżnień dla:

się

zasady

i tryb

przyznawania

oraz

rodzaje,

wysokość

nagród

1) osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym
i krajowym,
2) trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym i krajowym,
3) innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej przyznaje Burmistrz Miasta po uzyskaniu opinii Komisji
Opiniującej, specjalnie powołanej przez Burmistrza Miasta Redy.
2. Burmistrz Miasta przyznaje nagrody i wyróżnienia w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w danym
roku budżetowym w budżecie Gminy Miasto Reda.
3. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia uzależniona jest od możliwości budżetowych
Gminy Miasto Reda.
§ 3. 1. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy,
grawerton, statuetka.
2. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Burmistrza Miasta Redy”.
§ 4. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:
1) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody / wyróżnienia, osiągnął wysoki wynik we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.
2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który jednocześnie:
1) w okresie nie dłuższym niż dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku o nagrodę / wyróżnienie, przyczynił
się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym.
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników i trenerów sportowych.
3. Nagrodę i wyróżnienie można przyznać osobie, która wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej,
w szczególności: wspomaga działania zawodników, trenerów, współorganizuje zawody sportowe, promuje i stosuje
wartości „fair-play” w sporcie.
§ 5. 1. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 3 000,- zł.
2. Nagroda przyznawana jest raz w roku, łącznie z okolicznościowym dyplomem.
3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Miasto
Reda.
§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody /wyróżnienia może wystąpić:
1) klub sportowy zawodnika,
2) komisja Rady Miejskiej w Redzie właściwa do spraw sportu,
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3) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
4) Burmistrz Miasta Redy.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody / wyróżnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wnioski o przyznanie nagrody / wyróżnienia składa się do właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się
sportem, Urzędu Miasta w Redzie.
4. Wnioski należy składać do 31 marca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki,
o których mowa w § 4 niniejszej uchwały. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia
31 maja.
5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być przyznane
w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Miasta Redy.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Redzie z okazji Dni
Miasta Redy lub w innym czasie tj. w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia.
7. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Miasta Redy lub upoważniona przez niego osoba.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia po jego złożeniu do właściwej komórki organizacyjnej,
zajmującej się sportem, Urzędu Miasta w Redzie podlega sprawdzeniu pod względem formalnym.
2. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, wzywa się osobę składającą wniosek do jego
uzupełnienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
3. Wnioski o przyznanie nagrody / wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie określonym w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu, stanowią przedmiot opinii specjalnie powołanej Komisji Opiniującej przez Burmistrza Miasta Redy,
która przedstawia Burmistrzowi propozycję odnośnie przyznania nagrody lub wyróżnienia.
4. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia decyduje Burmistrz Miasta Redy.
5. Pracownicy właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się sportem, Urzędu Miasta w Redzie
zawiadamiają pisemnie nagrodzonego i wnioskodawcę o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia oraz są
odpowiedzialni za organizację ich wręczenia.
6. Do przyznawania nagród lub wyróżnień w przypadkach określonych w § 6 ust. 5, przepisy niniejszego
paragrafu stosuje się odpowiednio.
§ 8. Wykaz osób, które otrzymały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia
w działalności sportowej podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Redy.
§ 9. 1. Nagroda przyznana, na podstawie przepisów niniejszej uchwały, w oparciu o nieprawdziwe dane
podlega zwrotowi w sposób wskazany przez pracownika właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się
sportem, Urzędu Miasta w Redzie.
2. Nagroda finansowa w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego pragrafu podlega
zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/341/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 września
2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zmieniona Uchwała Nr
LIV/453/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 sierpnia 2010 r.
§ 12. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kazimierz Okrój
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Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/377/2013
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia
I. (Dotyczy kandydata do nagrody / wyróżnienia,
wnioskodawca)
1. Imię i nazwisko:

rubryki 1-9 i 11 wypełnia

2. Data i miejsce urodzenia:
3. Imiona rodziców:
4. Adres zamieszkania:

5. Nr PESEL:
6. NIP:
7. Właściwy Urząd Skarbowy:

8. Nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia działającego w formie określonej przepisami
ustawy o sporcie:

9. Osiągnięcie: / sportowe / w działalności sportowej / – opis oraz opinia właściwego klubu
sportowego/ związku sportowego / organizatora zawodów*:

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z przyznaniem nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis kandydata /opiekuna prawnego/ do nagrody:
*zastosować właściwe
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11. Podpisy osób upoważnionych, pieczęć : klubu sportowego / związku
organizatora zawodów* .

sportowego/

* zastosować właściwe
II. (Wypełnia wnioskodawca)
12. Nazwa (imię i nazwisko) wnioskodawcy:
13. Adres wnioskodawcy:
14. Podpis wnioskodawcy

III. (Wypełnia pracownik właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się sportem,
Urzędu Miasta w Redzie )
15. Sprawdzono pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Miasta Redy

IV. (Wypełnia Przewodniczący Komisji Opiniującej powołanej przez Burmistrza
Miasta Redy)
16. Opinia oraz propozycje Komisji Opiniującej:

V. Decyzja
17. Decyzja Burmistrza:
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Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności
sportowej.
Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o sporcie dają możliwość jednostkom samorządu terytorialnego
nagradzania osób fizycznych tj. sportowców, trenerów i innych osób za wysokie wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej.
Zadania dotyczące kultury fizycznej należą do zadań własnych samorządu gminnego. Odpowiedni system
motywacyjnypozwala na intensyfikację działań oraz promocję istotniejszych osiągnięć w tym zakresie.
Niniejsza uchwała umożliwi pełniejszą realizację ustawowej kompetencji Burmistrza oraz usystematyzuje
dotychczasowedziałania w tym zakresie.
Środki na realizację zapisów uchwały zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Miasto Reda.
Projekt uchwały przedłożył Burmistrz Miasta Redy.
Sporządził:
H.J. 16.05.2013 r.
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