UCHWAŁA NR IV/49/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art.31ust. 3 oraz 35 ust. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr
127, poz. 857 oraz Nr 151, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Kielce uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla
zawodników i innych osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Kielce.
§ 2. Za osiągnięcie wyników sportowych, o których mowa w § 1uchwały, mogą zostać przyznane:
1) wyróznienia w postaci statuetki, pucharu, dyplomu,nagrody rzeczowej
2) nagroda pieniężna.
§ 3. 1. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 2 pkt 2 mogą być przyznawane osobom fizycznym
spełniającym łącznie następujące warunki:
1) osoba jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce,
2) zawodnik spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,
b) zdobył złoty, srebrny lub brązowy medal w Mistrzostwach Świata,
c) zdobył złoty, srebrny lub brązowy medal w Mistrzostwach Europy,
d) zdobył złoty, srebrny lub brązowy medal w Mistrzostwach Polski,
e) zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Pucharze Świata, Pucharze Europy i Pucharze Polski,
f) awansował do ligi wyższej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polskie Związki
Sportowe.
2. Wysokość nagrody (brutto) dla zawodnika nie może być mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 15.000 zł.
§ 4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników
sportowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może
przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.
§ 5. 1. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się zbiorową nagrodę pieniężną w wysokości
75% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami
danego związku sportowego, z tym, że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekroczyć wysokości stawek
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określonych w § 3 ust. 2 uchwały.
2. W przypadku osiągnięcia w danym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników sportowych, o których
mowa w § 3 ust.1 pkt 2, stosuje się odpowiednio § 4 uchwały.

§ 5. 1. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się zbiorową nagrodę pieniężną w wysokości
75% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami
danego związku sportowego, z tym, że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekroczyć wysokości stawek
określonych w § 3 ust. 2 uchwały.
2. W przypadku osiągnięcia w danym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników sportowych, o których
mowa w § 3 ust.1 pkt 2, stosuje się odpowiednio § 4 uchwały.
§ 6. 1. Nagroda pieniężna, o której mowa w § 2 pkt 2 uchwały może być przyznana trenerowi za uzyskanie
przez szkolonych przez niego zawodników, wyników sportowych, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Wysokość nagrody (brutto) dla trenera nie może być mniejsza niż 400 zł i nie większa niż 15.000 zł.
3. W przypadku osiągnięcia przez szkolonych zawodników w danym roku kalendarzowym dwóch lub więcej
wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2, stosuje się odpowiednio § 4 uchwały.
§ 7. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały mogą być przyznawane wraz z wyróżnieniami
wymienionymi w § 2 pkt 1 uchwały.
§ 8. Wartość wyróżnienia wymienionego w § 2 pkt 1 uchwały w postaci nagrody rzeczowej nie może
przekroczyć kwoty 10.000 zł
§ 9. Osobom wyróżniającym się osiągnięciami sportowymi, w działalności sportowej o dużym znaczeniu dla
społeczności Miasta Kielce mogą być przyznane wyróżnienia wymienione w § 2 pkt 1 uchwały.
§ 10. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji właściwej
do spraw sportu Rady Miasta Kielce.
§ 11. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie wniosków złożonych przez kluby sportowe,
związki sportowe, stowarzyszenia sportowe.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika i trenera lub osób wymienionych § 9 uchwały
powinien zawierać:
1) dane osobowe,
2) kategorię wiekową zawodnika,
3) rodzaj dyscypliny sportowej,
4) informację o uzyskanych wysokich wynikach sportowych w danym roku kalendarzowym.
3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do Prezydenta Miasta za pośrednictwem
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.
4. Wniosek składa nie później niż do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło uzyskanie
wysokiego wyniku sportowego.
§ 12. 1. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie nagród i wyróżnień następuje w roku kalendarzowym po roku,
w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę lub wyróżnienie w roku, w którym wynik został osiągnięty, po
uzyskaniu opinii Komisji właściwej do spraw sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 14. 1. Uchwała ma także zastosowanie do wysokich wyników sportowych , o których mowa w § 1 i
3 uchwały, osiągniętych przed dniem jej wejścia w życie począwszy od 1 stycznia 2010 roku.
2. Wnioski w sprawie o przyznania
nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010Strona
mogą
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być składane do dnia 28 lutego 2011r.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

§ 14. 1. Uchwała ma także zastosowanie do wysokich wyników sportowych , o których mowa w § 1 i
3 uchwały, osiągniętych przed dniem jej wejścia w życie począwszy od 1 stycznia 2010 roku.
2. Wnioski w sprawie o przyznania nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010 mogą
być składane do dnia 28 lutego 2011r.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Tomasz Bogucki
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