
UCHWAŁA NR XLVI/230/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Golina za wysokie wyniki 

sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 31 ust. 3 i art. 

35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1. Uchwała określa: 

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród  

i wyróżnień dla osób fizycznych zwanych dalej zawodnikami; 

2) warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zwanych dalej działaczami. 
 

§ 2. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla: 

1) zawodnika - mieszkańca Gminy Golina - za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinie 

sportowej i dziedzin sportu, określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu; 

2) trenera lub działacza wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz 

Gminy Golina, uwzględniając całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność 

wychowawczą, popularyzację dyscypliny sportowej i dziedzin sportu, określone  

w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  

i sportu.  
 

§ 3. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:  

1) za ustanowienie rekordu Polski, Europy lub Świata oraz za zajęcie co najmniej miejsca  

I-III miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu: międzynarodowym, 

krajowym, wojewódzkim/regionalnym; 

2) udział w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata, Europy lub Igrzyskach 

Olimpijskich, Paraolimpijskich;  

3) za zajęcie co najmniej dziesiątego miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw 

Polski; 

4) występowanie w kadrze narodowej; 

5) awans do kolejnej grupy lub klasy w grach zespołowych; 

6) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu: 

krajowym, międzynarodowym. 
 

§ 4. Ustala się następujące rodzaje nagród i ich wysokości określone, jako procent 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6: 

1) nagroda indywidualna dla zawodnika w wysokości do 150%; 

2) nagroda zespołowa w wysokości do 500%; 

3) nagroda za całokształt działalności sportowej dla trenera w wysokości do 200%; 

4) nagroda za całokształt działalności sportowej dla działacza w wysokości do 200%. 
 

§ 5. Zawodnik, trener lub działacz mogą otrzymać wyróżnienia w formie medalu, 

pucharu, dyplomu lub upominku rzeczowego o wartości do 20% kwoty określonej w § 6. 

 

 



§ 6. Podstawę ustalenia wysokości nagrody, wyróżnienia stanowi przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedzający przyznanie nagrody, 

ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 
 

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, wyróżnienia, określonym w załączniku do 

uchwały, mogą wystąpić: 

1) klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową; 

2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy; 

3) komisja Rady Miejskiej w Golinie właściwa do spraw sportu; 

4) komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Golinie właściwa do spraw sportu; 

5) zawodnik lub jego opiekun prawny. 

2.  Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień przedkłada do podjęcia decyzji 

Burmistrzowi Gminy Golina pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Golinie. 

3. Formę przyznanego wyróżnienia lub wysokość przyznanej nagrody oraz termin  

i miejsce jej wręczenia ustala Burmistrz Goliny.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Goliny może przyznać nagrodę 

zawodnikom za inne osiągnięcia niż wymienione w §3 oraz zawodnikom niepełnosprawnym 

za reprezentowanie gminy w zawodach sportowych.  

5. Burmistrz Goliny może przyznać nagrodę finansową dla zespołu sportowego z terenu 

gminy za całokształt działalności w danym roku. Wysokość nagrody ustala się do 400% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §6. 

6. Wnioskujący o przyznanie nagrody mogą wskazać tylko jednego trenera prowadzącego 

zawodnika (drużynę). 

7. Każdy spośród nagrodzonych trenerów i działaczy może otrzymać tylko jedną nagrodę za 

całokształt działalności i jeden raz za to samo osiągnięcie.  
 

§ 8. 1. Burmistrz pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia w przypadku odebrania 

uprawnień do osiągniętych wyników.  

2. Burmistrz pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia po uzyskaniu informacji od 

podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o ich przyznanie lub z własnej inicjatywy. 

3. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz informuje pisemnie zawodnika, a także 

wnioskodawcę, oraz określa sposób zwrotu nagrody lub wyróżnienia.   
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                  Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

      

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie udzieliła jednostkom samorządu 

terytorialnego delegacji do określenia w drodze uchwały warunków i trybu przyznawania 

wyróżnień i nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie wyniki sportowe oraz 

osiągnięcia w działalności sportowej. Przyznawane nagrody i wyróżnienia stanowić będą 

wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego za osiągnięte wyniki w sportowej 

rywalizacji krajowej i międzynarodowej.  

 Rada Miejska uznaje za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.



 

                                                                                                               Załącznik do uchwały  

                                                                                                               nr XLVI/230/2017  

                                                                                                               Rady Miejskiej  

                                                                                                               w Golinie  

                                                                                                               z 28 grudnia 2017 r. 

                                                                                                                              

………………………… 

(nazwa wnioskodawcy)  

 

       Burmistrz Goliny  

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA * 

dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej 

 

 

I. Informacje o kandydacie do nagrody/wyróżnienia * : 

1) Nazwisko:…………………………………………………………………… 

2) Imię: ………………………………………………………………………… 

3) Adres zamieszkania: ………………………………………………………… 

4) Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………… 

5) Telefon kontaktowy: ………………………………………………………… 

6) Pesel: ……………………………………………………………………….... 

7) Dyscyplina sportu:…………………………………………………………… 

8) Proponowany rodzaj nagrody/wyróżnienia: ……………………………. 

 

II. Opis osiągnięć sportowych kandydata do nagrody/wyróżnienia * :  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Opinia oraz uzasadnienie wnioskodawcy:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Oświadczenie wnioskodawcy: 

  

Zobowiązuję się do informowania Burmistrza Goliny o okolicznościach skutkujących 

pozbawieniem zawodnika nagrody/wyróżnienia.  

 

 

 

 

    ………………………………………………………………….. 

    (nazwa i pieczęć wnioskodawcy/ imię nazwisko wnioskodawcy) 

 

 

 

V. Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 

w celach związanych z przyznaniem narody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 

 

………………………                                                 ……………………………………. 

(miejscowość, data)        (czytelny podpis kandydata)  

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

 - dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe 

       

 

      *  - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 


