
 

 

UCHWAŁA NR LI/78/2018 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym  

współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000) oraz art. 31 ust. 3, w zw. z art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 1600, z 2018 r. poz. 650) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wysokość nagród pieniężnych oraz rodzaje wy-

różnień  dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie osób osią-

gających wysokie wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.      

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody, o których mowa w § 1, będzie corocznie 

ustalana przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej.       

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/49/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w spra-

wie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 maja  2017 r. poz. 2516).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lipca 2018 r.

Poz. 3890



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/78/2018 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 

NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

§ 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe: 

1) nagrody pieniężne indywidualne; 

2) wyróżnienia w postaci statuetek, odznak, nagród rzeczowych, dyplomów; 

3) nagrody w konkursach Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Drużyna Roku; 

4) nagrody w konkursie Trener Roku. 

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane osobie, będącej członkiem klubu sportowego lub stowa-

rzyszenia, którego celem statutowym jest organizowanie, prowadzenie lub propagowanie kultury fizycznej, 

posiadającego siedzibę na terenie Miasta Skierniewice i promującego Miasto Skierniewice. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane trenerowi za pracę z osobami osiągającymi wyniki, o któ-

rych mowa w § 3 i § 4, będącymi członkami klubu sportowego lub stowarzyszenia, którego celem statutowym 

jest organizowanie, prowadzenie lub propagowanie kultury fizycznej,  posiadającego siedzibę na terenie Miasta 

Skierniewice i promującego Miasto Skierniewice. 

§ 3. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych mogą być przyznane osobom, o 

których mowa w § 2 ust. 1, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym: 

1) za zajęcie I-VII miejsca na Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Świata, Europy w wysokości do  

2 200 zł brutto; 

2) za zajęcie I-III miejsca na Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach 

Polski Juniorów w wysokości do 1 500 zł brutto; 

3) za zajęcie I-III miejsca w Pucharze Polski, Grand Prix Polski w wysokości do 1 000 zł brutto; 

4) za zajęcie I-III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w wysokości do 600 zł brutto; 

5) w konkursach Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Drużyna Roku w wyso-

kości do 2 500 zł brutto w każdym konkursie. 

§ 4. Wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, mogą być przyznawane osobom, o 

których mowa w § 2 ust. 1,  za uzyskane wyniki sportowe: 

1) za zajęcie IV-X miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Juniorów; 

2) za zajęcie IV-X miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

3) w konkursie Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Drużyna Roku. 

§ 5. Trenerom, o których mowa w § 2 ust. 2 można przyznać: 

1) nagrodę pieniężną za pracę z osobami, o których mowa w § 2 ust. 1, osiągającymi sukcesy, o których mo-

wa w § 3 pkt. 1-4 w wysokości do 2 200 zł brutto; 

2) wyróżnienie za pracę z osobami, o których mowa w § 2 ust. 1, osiągającymi sukcesy, o których mowa w § 

4 pkt. 1-3; 

3) nagrodę w konkursie Trener Roku w wysokości do 2 500 zł brutto. 

§ 6. 1. Przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia może nastąpić z inicjatywy Prezydenta, Zastępcy 

Prezydenta Miasta odpowiedzialnego za sport lub na wniosek: 
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1) Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice; 

2) Stowarzyszenia lub organizacji, których celem statutowym jest organizowanie, prowadzenie lub propago-

wanie kultury fizycznej i sportu. 

2. Wnioski, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu o przyznanie nagród pieniężnych lub wy-

różnień, o których mowa w § 1 i § 2, składa się w wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecz-

nych Urzędu Miasta Skierniewice w terminach: 

1) do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 marca w danym roku kalendarzowym; 

2) do dnia 15 lipca każdego roku kalendarzowego –  za osiągnięcia uzyskane od dnia 1 kwietnia do dnia  

30 czerwca w danym roku kalendarzowym; 

3) do dnia 15 października każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca do dnia 

30 września w danym roku kalendarzowym; 

4) do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 paździer-

nika do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku; 

5) do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego w związku z wyłonieniem Sportowca Roku, Niepełno-

sprawnego Sportowca Roku, Talentu Roku, Drużyny Roku lub Trenera Roku – za osiągnięcia uzyskane od 

dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

3. W przypadku osiągnięcia przez osobę w okresie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-4 dwóch lub kilku 

wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 3 i § 4, przyznaje się jedną nagrodę, za najlepszy z osią-

gniętych wyników. 

§ 7. 1. O rodzaju nagród i wyróżnień, określonych w § 1 ust. 1-2,  liczbie nagrodzonych i wyróżnionych 

osób, o których mowa  w § 2 ust. 1 oraz nagrodzonych trenerów, decyduje Prezydent Miasta Skierniewice, po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą  Rady Miasta Skierniewice. 

2. O rodzaju nagród i wyróżnień określonych w § 1 ust. 3-4, liczbie nagrodzonych i wyróżnionych osób, o 

których mowa  w § 2 ust. 1, oraz nagrodzonych trenerów, decyduje Prezydent Miasta Skierniewice, po uprzed-

nim zasięgnięciu opinii Kapituły powołanej Zarządzeniem Prezydenta. 

3. Nagrody i wyróżnienia może przyznać Prezydent Miasta Skierniewice w terminie 3 miesięcy od dnia 

upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w §  6 ust. 2. 

4. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez po-

danie na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. W sytuacjach szczególnych nagroda pieniężna lub wyróżnienia mogą być z inicjatywy Prezydenta Mia-

sta przyznane w innym terminie, po zaopiniowaniu Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady 

Miasta Skierniewice. 

6. Złożenie wniosku jak i zaopiniowanie wniosku przez  Komisję Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą 

Rady Miasta Skierniewice lub Kapitułę o której mowa w § 7 ust. 2 nie zobowiązuje Prezydenta Miasta do 

przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

§ 8. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 

wraz z oświadczeniami. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 

DO PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 

O PRZYZNANIE 

nagrody  

wyróżnienia  

nagrody w konkursie Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Drużyna 

Roku 

nagrody w konkursie Trener Roku  

*właściwe podkreślić 

za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres zgłaszającego) 

zgłasza wniosek o przyznanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice nagrody/wyróżnienia za wysokie 

wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

……………………………..………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata do nagrody/ wyróżnienia) 

Będącej/ego członkiem/trenerem    ................................................................................................................ 

(nazwa klubu sportowego) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj posiadanej klasy sportowej/kat. wiekowa zawodnika: ……………………….…………………… 

…………………………………………… Wnioskowana wysokość nagrody/wyróżnienia zgodnie z ob-

owiązującym regulaminem do ……………. zł.  

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKA/TRENERA ZA 

OKRES _________________ROKU__________ 
ZAJĘTE 

MIEJSCE/KATEGORIA* 
RODZAJ I MIEJSCE ZAWODÓW 

DATA 
ZAWODÓW 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*zgodnie z § 3, 4, 5 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w mię-

dzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niżej wymie-

nionej uchwały Rady Miasta Skierniewice. 
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Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz wysokość wnioskowanego stypendium są zgodne 

z Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr LI/78/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień 

za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

………………………………....... 

         (podpis wnioskodawcy) 

 

* OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH  

OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez admini-

stratora, którym jest Miasto Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozpa-

trzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego, złożonego zgodnie z Uchwałą Nr 

LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 roku. Powyższa zgoda została wyrażona dobro-

wolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

…………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączyć należy: 

·Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia wyrażającego zgodę na występowanie wnioskodawcy z 

wnioskiem o przyznanie nagrody/wyróżnienia (oświadczenie nr 1); 

·Oświadczenie władz klubu potwierdzające przynależność zawodnika/trenera dla klubu sportowego (oświad-

czenie nr 2). 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

…………………………….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………….. 

(adres zamieszkania) 

…………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE NR 1 

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………..wyrażam zgodę, 

aby……………………………………………….wystąpił z wnioskiem do Prezydenta 

(nazwa podmiotu/osoby) 

Miasta Skierniewice o przyznanie mi nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe. Oświadczam, że 

spełniam wymogi zawarte w § 2 i osiągnąłem wyniki sportowe ujęte w § 3, 4 lub § 5  Regulaminu przyznawa-

nia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

W przypadku przyznania mi nagrody sportowej, pieniądze proszę przekazać na rachunek bankowy 

      

………………………………….. 

                                                                                                                    (podpis kandydata do nagrody) 

 

* OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez admini-

stratora, którym jest Miasto Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozpa-

trzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego, złożonego zgodnie z Uchwałą  

Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz ewentualnego przyznania tej na-

grody i korzystania z niej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

………………………………….. 

(podpis kandydata do nagrody)
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE NR 2 

W imieniu ……………………………………… oświadczam, że…………………………….. 

(nazwa podmiotu)                                        (imię i nazwisko zawodnika/trenera) 

od dnia ……………………………jest czynnym zawodnikiem/trenerem naszego klubu i w (RRRR-MM-

DD)* 

okresie …………………………..osiągnął wyniki określone w § 3, 4 lub § 5  Regulaminu przyznawania 

nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

………………………………….. 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

* proszę wpisać dokładną datę. 

 

* OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez admini-

stratora, którym jest Miasto Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozpa-

trzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego, złożonego zgodnie z Uchwałą  

Nr  LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz ewentualnego przyznania tej na-

grody i korzystania z niej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

……..…………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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