UCHWAŁA NR XXII/113/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia
sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 31 ust.3 ustawy o
sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz.857, z póżń. zm.) Rada Miejska w
Piastowie uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się wyróżnienia i nagrody oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz ich
wysokość biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
§2
Wyróżnienia i nagrody Burmistrza przyznawane są uczniom reprezentującym placówki
oświatowe w Piastowie.
§3
1. Wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe, zwanymi dalej „wyróżnieniami” są:
1) dyplomy;
2) puchary.
2. Wyróżnienia mogą zostać przyznane za miejsca I - III osiągnięte we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy.
§4
Nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami” mogą być przyznane za miejsca I - III
osiągnięte we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek
Sportowy w ramach mistrzostw szkół podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej),
mistrzostw szkół gimnazjalnych (Gimnazjada) i mistrzostw szkół ponadgimnazjalnych
(Licealiada).

§5
1. Nagroda Burmistrza może być przyznana uczniowi, który posiada ocenę co najmniej
dobrą z zachowania na świadectwie ukończenia danego roku nauki i nie ma ocen
niedostatecznych i dopuszczających oraz spełnia jedno spośród niżej wymienionych
kryteriów:
1) za osiągnięty wynik w konkurencjach indywidualnych, nagroda może być
przyznana do wysokości:
a) zajęcie 1 miejsca w zawodach międzypowiatowych – 200,00 zł,
b) zajęcie 1-3 miejsca w zawodach wojewódzkich – 300,00 zł,
c) zajęcie 1- 3 miejsca w zawodach międzywojewódzkich – 400,00 zł,
d) zajęcie 1- 3 miejsca w zawodach finałowych krajowych Szkolnego Związku
Sportowego – 500,00 zł.
2) za osiągnięty wynik w konkurencjach zespołowych gier sportowych:
a) zajęcie 1 miejsca w zawodach międzypowiatowych – 200,00 zł,
b) zajęcie 1-3 miejsca w zawodach wojewódzkich – 300,00 zł,
c) zajęcie 1- 3 miejsca w zawodach międzywojewódzkich – 400,00 zł,
d) zajęcie 1- 3 miejsca w zawodach finałowych krajowych Szkolnego Związku
Sportowego – 500,00 zł,
2. W sportowych grach zespołowych nagroda może być przyznana maksymalnie
3 członkom danego zespołu/drużyny.
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 ust. 1 i 2.
§6
1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza za dany rok szkolny
składają:
a) dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Miasta Piastowa, w przypadku uczniów reprezentujących daną szkołę,
b) stowarzyszenia sportowe, w przypadku uczniów reprezentujących placówki oświatowe
w Piastowie.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) potwierdzenie osiągniętego wyniku określonego w § 5 przez Szkolny Związek
Sportowy (w tym powiatowy lub wojewódzki) o uzyskanych przez ucznia
osiągnięciach sportowych.,
b) potwierdzenie przez dyrektora szkoły oceny z zachowania i wyników w nauce,
o których mowa w § 5.
3. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 czerwca danego roku.
4. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
5. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.

§7
1. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia opiniuje komisja powołana
przez Burmistrza Miasta Piastowa.
2. Burmistrz Miasta Piastowa przyznaje wyróżnienia i nagrody pieniężne.
§8
Przyznanie wyróżnienia lub nagrody na podstawie niniejszej uchwały wyklucza możliwość
przyznania wyróżnienia lub nagrody z tytułu innych uchwał Rady Miejskiej w Piastowie za
wyniki sportowe osiągnięte w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
§ 10
Traci moc uchwała Nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 maja 2007 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Załącznik nr 1(uczniowie)
Pieczęć wnioskodawcy/szkoła-stowarzyszenie*/

Miejscowość, ……………
Data………………………

WNIOSEK
o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta Piastowa za osiągnięte wyniki
sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
…………………………………………………………………………………………………..
1.Nazwisko i imię
2.Sport – konkurencja rozgrywana w ramach współzawodnictwa sportowego
organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy
…………………………………………………………………………………………………..
3.Osiągnięty wynik sportowy – data, miejsce, rodzaj zawodów zgodnie z uchwałą RM (§ 5)
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
4.Nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna, który przyczynił się do uzyskania przez ucznia
określonego we wniosku wyniku sportowego.
…………………………………………………………………………………………………..
5.Adres zameldowania i zamieszkania ucznia
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
6.Nazwa szkoły (klasa),
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7.Potwierdzenie przez Szkolny Związek Sportowy (powiatowy lub wojewódzki) wyniku
uzyskanego przez ucznia wymienionego we wniosku (należy wpisać osiągnięty wynik)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do oświadczenia woli w imieniu podmiotu składającego wniosek

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych.

*niepotrzebne skreślić
Prosimy o czytelne (komputerowo) wypełnienie wniosku

