UCHWAŁA NR XXXIV/223/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez
zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 733 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się wyróżnienia, nagrody pieniężne, zwane dalej nagrodami, za wybitne osiągnięcia
sportowe oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wysokość nagród pieniężnych biorąc
pod uwagę osiągnięty wynik sportowy.
§ 2.
Wyróżnienia i nagrody pieniężne przyznaje się zawodnikom i osobom prowadzącym szkolenie,
którzy mieszkają na terenie miasta Piastowa lub reprezentują stowarzyszenia mające siedzibę
na terenie miasta Piastowa.
§ 3.
Wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanymi dalej „wyróżnieniami” są:
1) dyplomy;
2) puchary.
§ 4.
1. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane w kategorii seniorów, młodzieżowców,
juniorów, juniorów młodszych, kadetów i młodzików.
2. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego
miejsca na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych oraz na
mistrzostwach świata lub Europy oraz na mistrzostwach Polski lub na mistrzostwach
województwa mazowieckiego, w tym osób niepełnosprawnych, organizowanych przez
polski związek sportowy lub ogólnopolskie stowarzyszenie w sporcie wyczynowym osób
niepełnosprawnych lub okręgowe związki sportowe, będące ich terenowymi oddziałami:
a) Polski związek sportowy jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz.2261), który znajduje się w wykazie
polskich związków sportowych ogłaszanych na stronie internetowej ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej,
b) Ogólnopolskie stowarzyszenie w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych jest
organizacją, która w swoim statucie posiada zapis o realizacji zadania w sporcie
wyczynowym osób niepełnosprawnych.
3. Nagroda dla danej osoby może być przyznana raz w roku.
4. Nagroda dla danej osoby może być przyznana tylko za osiągnięty jeden wynik określony
w § 5.

5. W przypadku osiągnięcia przez osobę w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych wymienionych w § 5 przyznaje się jedną nagrodę, w jednej
dyscyplinie sportowej za osiągnięcie najwyższego miejsca.
6. Nagroda może być przyznana za osiągnięte wyniki sportowe do dnia 31 grudnia roku,
w którym spełnione zostały warunki do jej przyznania.
7. Nagrodę ustala się w wysokości od 300,00 do 6000,00 zł za osiągnięty wynik sportowy
określony w § 5.
§ 5.
1. Za osiągnięty wynik w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym nagroda może
być przyznana w wysokości:
1) za zajęcie w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych:
a)
pierwszego miejsca – do 6000,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 4000,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 2000,00 zł;
2) za zajęcie w mistrzostwach świata, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 5000,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 3000,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 1500,00 zł;
3) za zajęcie w mistrzostwach Europy, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 3000,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 2000,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 1000,00 zł.
2. Za osiągnięty wynik w krajowym współzawodnictwie sportowym nagroda może być
przyznana w wysokości:
1) za zajęcie w mistrzostwach Polski seniorów, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 2000,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 1500,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 1000,00 zł;
2) za zajęcie w mistrzostwach Polski młodzieżowców, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 1500,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 1200,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 800,00 zł;
3) za zajęcie w mistrzostwach Polski juniorów, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 1200,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 800,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 600,00 zł;
4) za zajęcie w mistrzostwach Polski juniorów młodszych,. w tym osób
niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 1000,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 700,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 600,00 zł;
5) za zajęcie w mistrzostwach Polski kadetów, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 900,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 600,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 500,00 zł;
6) za zajęcie w mistrzostwach Polski młodzików, w tym osób niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 700,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 500,00 zł,

c)
trzeciego miejsca
– do 400,00 zł;
7) za zajęcie w mistrzostwach województwa
niepełnosprawnych:
a)
pierwszego miejsca – do 600,00 zł,
b)
drugiego miejsca
– do 400,00 zł,
c)
trzeciego miejsca
– do 300,00 zł.
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§ 6.
Zawodnikom zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę w wysokości do 85%
nagrody ustalonej zgodnie z § 5, pomnożonej przez liczbę osób w drużynie określoną
przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednej osoby nie może przekroczyć
wysokości nagród określonych w § 5.
§ 7.
1. Nagrodę przyznaje się osobie prowadzącej szkolenie zawodnika/ków, który zajął miejsce
określone w § 5.
2. Wysokość przyznanej osobie prowadzącej szkolenie zawodnika/ków nagrody jest równa
wysokości przyznanej nagrody zawodnikowi za określony wynik sportowy.
3. Nagroda dla osoby prowadzącej szkolenie zawodnika/ków może być przyznana tylko za
osiągnięty jeden wynik określony w § 5.
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§ 8.
Burmistrz Miasta Piastowa przyznaje wyróżnienia i nagrody na wniosek powołanej przez
niego komisji.
Komisja analizuje wnioski dotyczące przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 2.
Burmistrz Miasta Piastowa może przyznać wyróżnienie i nagrodę z własnej inicjatywy.
Wysokość przyznanej nagrody określonej w ust. 3 ustala się w wysokości 300,00 zł.
Wypłata nagrody następuje z przyznanych środków finansowych na ten cel.
§ 9.
Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia składa się w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Piastowie do dnia 5 stycznia roku następnego po osiągnięciu wyniku
sportowego.
Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 11.
Traci moc uchwała nr XXXII/205/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30.11.2020 r.
w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez
zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/223/2021
Rady Miejskiej w Piastowie
z 26 stycznia 2021 roku
Miejscowość, ……………………………Data………………………

WNIOSEK
o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta Piastowa za osiągnięte wyniki sportowe przez
zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym.
1.Nazwisko i imię zawodnika lub osoby prowadzącej szkolenie zawodnika
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Telefon kontaktowy (informacja nieobowiązkowa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Miejsce składania informacji podatkowych:
Urząd Skarbowy (adres)…………………………………………………………………………………………………………..
6. Numer konta osobistego (w przypadku woli otrzymania wyróżnienia lub nagrody przelewem)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.Sport – konkurencja
……………………………………………………………………………………………………………..…………………..
8.Osiągnięty wynik sportowy – data, miejsce, rodzaj zawodów zgodnie z uchwałą RM (§ 5)
………………………………………………………………………………………….……………………………………..
9.Nazwisko i imię osoby prowadzącej szkolenie zawodnika wymienionego we wniosku
……………………………………………………………………………………………………………………………….........
10.Potwierdzenie uzyskania wyniku sportowego przez organ o którym mowa w § 4 ust. 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę/nie wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE. L Nr 119
Podpisy osób uprawnionych do oświadczenia woli w imieniu podmiotu składającego wniosek

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych. Prosimy o czytelne (komputerowo)
wypełnienie wniosku

podpis

