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UCHWAŁA Nr VI/31/2011 

Rady Miejskiej w Nowym Mie ście Lubawskim 

z dnia 22 lutego 2011 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyró żnień osobom fizycznym, trenerom i działaczom sportowych   

za wysokie wyniki sportowe w mi ędzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym  

 
Na podstawie art. 7  ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 

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

 
§ 1. Niniejsza uchwała określa: 

 
  1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje 

i wysokość nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym; 

 
  2) szczegółowe zasady i  tryb przyznawania oraz 

wysokość nagród dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym; 

 
  3) warunki i  tryb przyznawania wyróżnień i  nagród 

pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień i  wysokość 
nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej. 

 
§ 2. Ustanawia się następujące nagrody i wyróżnienia 

dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym: 
 
  1) nagrody pieniężne w wysokości od 100,00 zł do 

1000,00 zł; 
 
  2) nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej 

1000,00 zł; 
 
  3) wyróżnienia w postaci pucharów. 

 
§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 2 

 może otrzymać osoba fizyczna za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, która biorąc udział we współzawodnictwie 
sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie 
z przepisami odpowiedniego związku sportowego: 
 
  1) zakwalifikowała się do udziału w mistrzostwach Polski, 

Świata, Europy lub igrzyskach olimpijskich, 
 
  2) brała udział w finałowych zawodach Pucharu Polski, 

 
  3) brała udział w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży, 
 
  4) wyróżniała się ponadprzeciętnymi osiągnięciami 

w grach zespołowych, 
 
  5) brała udział w innych międzynarodowych zawodach 

sportowych, 
 
  6) osiągnęła wysokie wyniki w zawodach sportowych 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 
 

2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 2 może 
otrzymać także każdy zawodnik drużyny, która osiągnęła 
wyniki opisane w  ust. 1  w rywalizacji w dyscyplinie 
drużynowej. 
 

§ 4. Ustanawia się następujące rodzaje nagród dla 
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym: 
 
  1) nagrody pieniężne w wysokości od 100,00 zł do 

1000,00 zł; 
 
  2) nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej 

1000,00 zł. 
 

§ 5. Nagrodę, o której mowa w § 4 może otrzymać 
trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali 
wyniki wskazane w § 3 ust. 1. Przepis § 3 ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. 
 

§ 6. Ustanawia się następujące rodzaje wyróżnień 
i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w  działalności 
sportowej:  
  1) list gratulacyjny lub dyplom; 
  2) wyróżnienie w postaci pucharu; 
  3) nagroda pieniężna do 1.500,00 zł. 

 
§ 7. Wyróżnienie lub nagrodę pieniężną, o której 

mowa w § 6 może otrzymać trener oraz inna osoba, która 
wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej, 
w tym w szczególności: 
 
  1) dba o stały rozwój i upowszechnienie sportu na terenie 

Miasta; 
 
  2) organizuje cykliczne imprezy sportowe o zasięgu 

lokalnym, regionalnym lub krajowym na terenie Miasta; 
 
  3) wspiera działalność klubów sportowych w ich 

funkcjonowaniu, przyczynia się do promocji 
uprawianych przez nich dyscyplin sportowych oraz 
wymiernie przyczynia się do osiągania przez 



 
zawodników wysokich miejsc podczas zawodów 
o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. 
 
§ 8. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 2,  

§ 4 i § 6 może przyznać Burmistrz Nowego Miasta 
Lubawskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek 
organizacji pozarządowych (klubów, związków lub 
stowarzyszeń sportowych zrzeszających daną osobę 
fizyczną, o której mowa w § 1) oraz Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Nowym 
Mieście Lubawskim. 
 

§ 9. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do 
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. 
 

§ 10. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego 
podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia, 
o których mowa w § 2, § 4 i § 6 po zapoznaniu się z opinią 
Rady Sportu działającej na terenie Miasta, mając na 
uwadze znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla 
społeczności lokalnej. 

 
§ 11. Nagrody lub wyróżnienia, o których mowa 

w § 2, § 4 i § 6 przyznaje się uprawnionym osobom tylko 
raz w roku. 

 
§ 12. Informację o przyznanych nagrodach 

i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
 

§ 13. Traci moc Uchwała Nr LXX/314/10 Rady 
Miejskiej w  Nowym Mieście Lubawskim z  dnia  
14 września 2010 r. w  sprawie zasad i  trybu 
przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom 
i działaczom sportowym za wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym i  krajowym współzawodnictwie 
sportowym. 
 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowego Miasta Lubawskiego. 
 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marcin Deja 

 
 
 
 
 
 
 


