UCHWAŁA NR XXX/283/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 września 2020 r.
w szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych
Burmistrza Mikołowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1133), na wniosek Burmistrza Mikołowa.
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nagrody sportowe mogą zostać przyznane osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki
uzyskiwane w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach
indywidualnych i zespołowych.
2. O przyznanie nagrody sportowej może ubiegać się osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania
na terenie Gminy Mikołów.
3. Przyznanie nagrody sportowej jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez osobę poziomu
sportowego i jej osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą wspierania dalszego rozwoju sportowego.
Rozdział 2.
Nagrody sportowe
§ 2. Nagroda sportowa zwana dalej „nagrodą” jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym
z budżetu Gminy Mikołów osobie, która w okresie danego roku kalendarzowego uczestniczyła
we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk
głuchych, jeżeli:
1. uzyskała kwalifikację olimpijską, młodzieżowych igrzysk olimpijskich, paraolimpijską lub igrzysk
głuchych;
2. w mistrzostwach świata w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła miejsce od pierwszego
do dziesiątego;
3. w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła miejsce od pierwszego
do ósmego;
4. w uniwersjadzie letniej lub zimowej, akademickich mistrzostwach świata, zajęła miejsce od pierwszego
do piątego;
5. w mistrzostwach Polski w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła miejsce od pierwszego
do piątego;
6. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, zajęła miejsce od pierwszego do piątego;
7. w Mistrzostwach Śląska w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła miejsce od pierwszego
do trzeciego.
§ 3. Z zastrzeżeniem zapisów w § 4, nagroda może zostać udzielona osobie, która w okresie danego roku
kalendarzowego uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk
olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
1. w mistrzostwach świata w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła miejsce od pierwszego
do trzeciego;
2. w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła miejsce od pierwszego
do trzeciego.
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§ 4. Osoba może otrzymać nagrodę, jeżeli w zawodach, o których mowa w § 3, brało udział co najmniej
6 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób,
a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg (nie stosuje się w zawodach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych i Igrzyskach Olimpiad Specjalnych).
§ 5. Z zastrzeżeniem zapisów w § 6, nagroda może zostać udzielona osobie, która w okresie danego roku
kalendarzowego uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk
olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
1. w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich World Games, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych zajęła miejsce
od pierwszego do trzeciego;
2. w mistrzostwach Polski w kategorii seniorów, pośredniej lub juniorów, zajęła pierwsze miejsce.
§ 6. Osoba może otrzymać nagrodę, jeżeli w zawodach, o których mowa w § 5, brało udział co najmniej
12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg (nie stosuje się w zawodach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych i Igrzyskach Olimpiad Specjalnych).
§ 7. Wysokość nagrody jest uzależniona od osiągniętego wyniku sportowego w międzynarodowym lub/i
krajowym współzawodnictwie w danej kategorii wiekowej i wynosi:
Miejsce
Ranga zawodów
Międzynarodowe
(kwalifikacja olimpijska/mio/paraolimpijska/igrzysk
głuchych)
Mistrzostwa Świata
Dyscypliny w programie igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Mistrzostwa Europy
Dyscypliny w programie igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Uniwersjada letnia i zimowa oraz akademickie
mistrzostwa świata
Dyscypliny w programie igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Mistrzostwa Polski
Dyscypliny w programie igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Mistrzostwa Śląska
Dyscypliny w programie igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Mistrzostwa Świata
Dyscypliny nieobjęte programem igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Mistrzostwa Europy
Dyscypliny nieobjęte programem igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
Igrzyska Sportów Nieolimpijskich World Games,
Igrzyska Olimpiad Specjalnych
Mistrzostwa Polski
Dyscypliny nieobjęte programem igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich, igrzysk głuchych
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Senior

Kategoria
pośrednia1

Junior2

10000 zł

I – III
IV - X

8000 zł
6000 zł

7000 zł
5500 zł

6000 zł
5000 zł

I – III
IV - VIII

6000 zł
4000 zł

5500 zł
3500 zł

5000 zł
3000 zł

I – III
IV - V
I
II
III
IV - V

5000 zł
3000 zł
3000 zł
2800 zł
2600 zł
2400 zł

2500 zł
2300 zł
2100 zł
2000 zł

2000 zł
1800 zł
1600 zł
1300 zł

I
II
III
IV – V
I
II
III

1500 zł
1300 zł
1100 zł

2000 zł
1800 zł
1600 zł
1300 zł
1400 zł
1300 zł
1000 zł

1300 zł
1100 zł
1000 zł

I
II
III

3000 zł
2800 zł
2600 zł

2500 zł
2300 zł
2100 zł

2000 zł
1800 zł
1600 zł

I
II
III

2000 zł
1500 zł
1200 zł

1800 zł
1400 zł
1000 zł

1500 zł
1300 zł
1100 zł

I
II
III
I

1500 zł
1000 zł
800 zł
1200 zł

1000 zł

800 zł
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Kategoria pośrednia obejmuje wszystkie kategorie występujące pomiędzy juniorami a seniorami.2
Kategoria junior obejmuje kategorie junior i młodsze.
1

§ 8. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody są:
1) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniej osoby;
2) zainteresowana, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody określa Burmistrz Mikołowa w drodze zarządzenia.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć kserokopię:
1) dokumentu potwierdzającego osiągnięte wyniki sportowe, liczbę państw i osób uczestniczących
w zawodach kwalifikowanych do nagrody, wydany przez właściwy polski związek sportowy lub okręgowy
związek sportowy w zależności od rangi zawodów;
2) dokumentu potwierdzającego uzyskaną kwalifikację olimpijską, młodzieżowych igrzysk olimpijskich,
paraolimpijską lub igrzysk głuchych.
§ 9. 1. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją dotyczącą minionego roku kalendarzowego należy złożyć
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, w terminie do 31 stycznia każdego
roku.
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, w rozumieniu
ustawy Prawo Pocztowe) jest dzień roboczy następujący po tej dacie.
§ 10. 1. Decyzję o przyznaniu, odmowie przyznania oraz pozbawieniu nagrody podejmuje Burmistrz
Mikołowa, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Rady Miejskiej
w Mikołowie.
2. Przyznanie nagrody, odmowa jej przyznania oraz pozbawienie nagrody, następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 11. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia;
2) pisemnego wycofania przez Wnioskodawcę;
3) nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni, od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania
do uzupełnienia tych braków;
4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub załączonej
dokumentacji.
§ 12. 1. Przyznana nagroda wypłacana jest jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy lub
w sposób inny wskazany przez Wnioskodawcę.
2. Dana osoba może otrzymać nagrodę za rok kalendarzowy z tytułu osiągnięcia kilku wyników
sportowych, o których mowa w § 7, przy czym spośród wyników osiągniętych w zawodach tej samej rangi
w tej samej dyscyplinie uwzględnia się tylko jeden najlepszy, niezależnie od ilości takich osiągnięć.
3. Osoba, której nagroda została przyznana, może być jej pozbawiona z żądaniem zwrotu środków
finansowych w następujących przypadkach:
1) wskutek wprowadzenia w błąd organu co do osiągniętych wyników, na podstawie których wypłacono
nagrodę;
2) wskutek wprowadzenia w błąd organu co do swego faktycznego miejsca zamieszkania poza terenem
Gminy Mikołów;
3) wskutek innych okoliczności, które w sposób pierwotny uniemożliwiłyby przyznanie nagrody.
§ 13. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody na każdy rok określona jest w budżecie Gminy Mikołów
w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza
Mikołowa.
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§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 16. 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 przepisy ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość
uruchomienia programów przyznawania nagród sportowych. Świadczenia te byłyby przeznaczone dla
zawodników zamieszkałych w Mikołowie, osiągających wysokie wyniki uzyskiwane
w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych
i zespołowych.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe
zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród sportowych Burmistrza Mikołowa,
biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty
wynik sportowy.
Celem wprowadzenia zasad przyznawania nagród sportowych jest przede wszystkim chęć
stworzenia właściwych warunków rozwoju utalentowanym pod względem sportowym młodym ludziom,
których wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zawodach na
szczeblu krajowym powinno być zauważane i nagradzane. Nagroda sportowa jest wyrazem uznania dla
prezentowanego przez osobę poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz
formą wspierania dalszego rozwoju sportowego.
Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody na każdy rok określona jest w budżecie Gminy
Mikołów w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1271557269
Imię: Katarzyna Wiktoria
Nazwisko: Syryjczyk-Słomska
Instytucja:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 29 września 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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