Uchwała Nr ...
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom
sportowym
Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst
jednolity Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675); art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z pozn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591, z pozn. zm.) Rada
Miasta Lubawa, uchwala co następuje::
§1
1. Burmistrz Miasta Lubawa może ustanawiać i przyznawać nagrody lub wyróżnienia
indywidualne albo zbiorowe za osiągnięte, wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
krajowym lub międzynarodowym.
2. Nagrody lub wyróżnienia mogą otrzymać zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący barwy
klubów i stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie Lubawy.
§2
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:
radnych, klubów lub związków sportowych zarejestrowanych na terenie Lubawy, miejskich
placówek oświatowych.
2. Zasadność przyznania nagrody lub wyróżnienia opiniuje Kapituła w terminie do 15 stycznia
następnego roku po roku kalendarzowym, za który mają być przyznane nagrody lub wyróżnienia.
3. W skład Kapituły wchodzą:
a) z-ca Burmistrza Miasta lub inna osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta,
b) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego lub inny radny
biorący udział w pracach tej komisji wyznaczony przez jej Przewodniczącego,
c) dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
d) dyrektor Szkoły Podstawowej,
e) dyrektor Gimnazjum.
4. Kapituła sporządza pisemne uzasadnienie proponowanych nagród oraz wyróżnień i przedkłada
je Burmistrzowi Miasta. Opinia Kapituły ma charakter doradczy, a ostateczną decyzję o
przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta.
§3
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub wyróżnienia albo nazwę podmiotu i
jego adres,
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności
o osiągnięciach, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane,

lub

informacje

c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego
znaczenie dla sportu.
2. Do wniosku dołącza się pisemną zgodę kandydata (kandydatów).
§4
1. Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień składa się do 15 grudnia każdego roku
kalendarzowego.
2. Wnioski należy składać wyłącznie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w
terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,
d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§5
1. Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiąganie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych
wyników są puchary, dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe.
2. Ustala się maksymalną liczbę wyróżnień w danym roku kalendarzowym w liczbie 10.
§6
1. Nagrody finansowe za osiągnięcia wyników sportowych mogą być przyznane zawodnikom,
trenerom i działaczom.
2. Ustala się maksymalną liczbę nagród finansowych w danym roku kalendarzowym:
a) trener – 1 nagroda finansowa,
b) działacz – 1 nagroda finansowa,
c) zawodnik – do 5 nagród finansowych.

3. Wysokość pojedynczej nagrody finansowej nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł brutto
(słownie: trzy tysiące złotych).
4. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla całego
zespołu w wysokości nie większej jak 3-krotność pojedynczej nagrody finansowej.
5. W przypadku, gdy Kapituła uzna to za stosowne, nagrody mogą mieć charakter rzeczowy o
wartości nagrody finansowej.
§7
Nagrody
i
wyróżnienia
finansowane
są
ze
środków
budżetu
Roczny limit środków na nagrody zostaje określony w uchwale budżetowej na dany rok.

Miasta.

§8
Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Anna Tańska

