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UCHWAŁA NR VII/31/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 4 marca 2011 r.

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki 
i osiągnięcia sportowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, Dz. U z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 40 
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. Nr 127, poz. 857, zm. Dz. U Nr 151, poz.1014) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa: 

1. szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe, 

2. szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 
w krajowym współzawodnictwie sportowym, 

3. warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokość nagród pieniężnych dla innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

§ 2. Nagrody mogą być przyznane: 

1. osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Brzegu lub będącym członkami klubów 
sportowych lub stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Brzegu za osiągnięte wyniki 
sportowe, 

2. trenerom, którzy prowadzą szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w klubach lub stowarzyszeniach 
sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Brzegu, 

3. innym osobom, w tym działaczom sportowym, którzy poprzez organizację prestiżowych imprez sportowych, 
wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej w Gminie Miasto Brzeg wyróżnili się 
osiągnięciami w działalności sportowej 

§ 3. Za wyniki sportowe, o których mowa w §2 pkt 1) i 2) uznaje się: 

1. udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich lub ustanowienie oficjalnego rekordu świata lub 
Europy; 

2. udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Unii Europejskiej, w zawodach cyklu 
pucharu świata i pucharu Europy w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie 
oficjalnego rekordu Polski; 

3. zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy polski związek 
sportowy w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu; 

4. osiągnięcie wysokiego wyniku krajowego lub regionalnego w grach indywidualnych lub zespołowych 
w dyscyplinie sportowej organizowanej przez właściwe polskie związki sportowe; 

5. osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, 

§ 4. 1. Nagroda dla zawodników i trenerów może być przyznana tylko jeden raz za ten sam osiągnięty wynik 
sportowy. 
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2. Nagrodą jest dyplom okolicznościowy oraz nagroda pieniężna, przyznawane łącznie. 

3. Wysokość nagrody dla każdej z uprawnionych osób może wynosić od 200 zł do 3.000 zł brutto. 

4. O wysokości nagród, w granicach określonych w ust. 3 decyduje Burmistrz Miasta Brzegu, biorąc pod 
uwagę wysokość środków przeznaczonych na nagrody w uchwale budżetowej. 

5. Wysokość środków na nagrody określi corocznie uchwała budżetowa. 

§ 5. 1. Nagroda przyznawana jest przez Burmistrza Miasta Brzegu na podstawie złożonych wniosków przez: 

1) kluby sportowe, 

2) stowarzyszenia sportowe, 

3) dyrektorów szkół, 

4) grupę 20 osób – mieszkańców Gminy Miasta Brzegu. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące informacje: 

1) dane wnioskodawcy lub podpisy mieszkańców w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4, 

2) dane kandydata zgłoszonego do otrzymania nagrody, 

3) informacje o osiągniętych wynikach sportowych lub osiągnięciach w działalności sportowej kandydata, 

4) uzasadnienie wniosku, 

5) załączniki potwierdzające uzyskany wynik sportowy lub osiągnięcia w działalności sportowej 

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ustala Burmistrz Miasta Brzegu w drodze zarządzenia i ogłasza na 
stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu. 

§ 6. 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku Burmistrz Miasta Brzegu wzywa wnioskodawcę do ich 
usunięcia w terminie 14 dni 

3. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 

2) pisemnej rezygnacji wnioskodawcy o przyznanie nagrody, 

3) rezygnacji bądź śmierci kandydata, 

4) cofnięcie wniosku przez wnioskodawcę. 

§ 7. 1. Wniosek składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu w roku kalendarzowym, w którym 
wynik sportowy lub osiągnięcie w działalności sportowej miało miejsce. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane i wręczane są jeden raz w roku kalendarzowym w terminie do 31 
grudnia danego roku. 

3. W przypadku, kiedy wynik sportowy lub osiągnięcie w działalności sportowej miało miejsce w grudniu, 
wniosek można składać do końca stycznia roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy. W takim 
wypadku nagroda wręczana jest do 30 marca roku następującego po roku, w którym wynik sportowy lub 
osiągnięcie w działalności sportowej miało miejsce. 

4. Burmistrz Miasta Brzegu może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy i wręczyć ja w terminie innym niż 
opisane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w §8. 

§ 8. 1. Wnioski o nagrodę za wyniki sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej mające miejsce w 2010 
r. można składać w terminie do 30 kwietnia 2011 r. 

2. Nagrody za rok 2010 wręczane są do 30 czerwca 2011 r. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski


