UCHWAŁA NR XVII/164/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Nagrody sportowe za osiągnięte wyniki sportowe, zwane dalej „nagrodą” przyznaje zawodnikom
Burmistrz Mikołowa za wysokie osiągnięcia i wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
2. Nagroda jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego
osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą wspierania dalszego rozwoju sportowego.
3. O nagrodę może ubiegać się zawodnik, który ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mikołów.
§ 2. Nagroda może zostać udzielona zawodnikowi, który w okresie danego roku kalendarzowego:
1) reprezentował Polskę w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
2) reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata
w kategorii senior lub junior;
3) reprezentował Polskę w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Akademickich Mistrzostwach Europy
w kategorii senior lub junior;
4) uzyskał powołanie do Kadry Narodowej w kategorii senior lub junior w olimpijskich sportach;
5) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy
w sportach olimpijskich i zajął miejsce od I do V w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim,
pod warunkiem, że w danej kategorii zostało sklasyfikowanych minimum 10 zawodników lub 6 drużyn;
w innym przypadku stypendium przysługuje wyłącznie za zajęcie I miejsca;
6) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy
w sportach nieolimpijskich i zajął miejsce od I do III w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim, pod
warunkiem, że w danej kategorii zostało sklasyfikowanych minimum 10 zawodników lub 6 drużyn;
w innym przypadku stypendium przysługuje wyłącznie za zajęcie I miejsca;
7) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy i zajął
miejsce od I do V w rozgrywkach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
§ 3. Nagroda może zostać przyznana zawodnikowi z niepełnosprawnością, który:
1) reprezentował Polskę w Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Mistrzostwach
Świata Osób Niepełnosprawnych i Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych;
2) uzyskał powołanie do Kadry Wojewódzkiej lub Narodowej, w kategorii senior lub junior;
3) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych i zajął miejsce od I do III
na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
§ 4. Wysokość nagrody jest uzależniona od osiągniętego wyniku sportowego, kwoty zapisanej na ten cel
w budżecie Gminy oraz od liczby zawodników spełniających warunki do otrzymania nagrody sportowej
i wynosi jednorazowo od 360 zł brutto do 5 000 zł brutto.
§ 5. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
1) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika;
2) zainteresowany, pełnoletni zawodnik;
3) klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe, w którym zrzeszony jest zawodnik;
4) właściwy Polski Związek Sportowy lub Okręgowy Związek Sportowy;
5) Burmistrz Mikołowa.
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§ 6. 1. Wniosek wykazujący spełnienie przez zawodnika warunków określonych w §1, §2 i §3 za okres od
01.09.2018 roku do 31.12.2019, roku należy wnieść do Burmistrza Mikołowa do dnia 20.01.2020 roku, a za
kolejne lata kalendarzowe do dnia 20 stycznia.
2. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy,
terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową) jest dzień
roboczy następujący po tej dacie.
§ 7. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć kserokopię:
1) dokumentu potwierdzającego osiągnięte wyniki sportowe lub klasę sportową, liczbę osób uczestniczących
w zawodach kwalifikowanych do nagrody, wydany przez właściwy Polski Związek Sportowy lub
Okręgowy Związek Sportowy;
2) dokumentu potwierdzającego powołanie zawodnika do Kadry Wojewódzkiej lub Narodowej w uprawianej
dyscyplinie sportu;
3) innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe w danym okresie.
§ 8. Burmistrz Mikołowa w drodze zarządzenia powołuje Komisję Oceniającą, która:
1) jest organem opiniująco-doradczym;
2) może zostać powołana z udziałem przedstawicieli klubów oraz stowarzyszeń sportowych;
3) zbiera się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.
§ 9. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej na podstawie następujących kryteriów:
1) wniosek złożony w terminie;
2) wniosek wypełniony prawidłowo (przedstawienie wszystkich wymaganych informacji);
3) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia;
4) wniosek zawierający wymagane załączniki.
2. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub wycofane
nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 10. 1. Komisja przekazuje Burmistrzowi Mikołowa propozycje przyznania nagród wraz z wysokością
kwot dla poszczególnych kandydatów.
2. Przyznanie nagrody następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Mikołowa.
§ 11. 1. Przyznana nagroda wypłacana jest jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy lub
w sposób inny wskazany przez wnioskodawcę.
2. Zawodnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda pochodząca z budżetu Gminy Mikołów,
niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć w danym okresie.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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UZASADNIENIE
Powołane w uchwale ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość przyznawania
nagród sportowych dla zawodników, zamieszkałych w Mikołowie, osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagrody sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej
jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.
Celem wprowadzenia zasad przyznawania nagrody sportowej jest przede wszystkim chęć
stworzenia właściwych warunków rozwoju utalentowanym pod względem sportowym młodym ludziom,
a ich wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zawodach na
szczeblu krajowym powinno być zauważane i nagradzane.
Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zapisana jest na ten cel
w budżecie Gminy oraz uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego, liczby zawodników
spełniających warunki do otrzymania tej nagrody i wynosi jednorazowo od 360 zł brutto do 5 000 zł
brutto.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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