Uchwała Nr XLV/582/2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie przyznawania z budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nagród i wyróŜnień
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłuŜonym
w osiąganiu wysokich wyników sportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974
i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420) w związku z art. 28 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675, z 2008 Nr 195 poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62 poz. 504
i Nr 97 poz. 801) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z 2006 r. Nr 64 poz. 448, Nr 136 poz.
970 oraz 2007 r. Nr 34 poz. 206 i Nr 171 poz. 1208) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania nagród
i wyróŜnień ze środków budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zawodnikom, trenerom
i działaczom sportowym, którzy osiągnęli wysokie wyniki lub zasłuŜyli się dla osiągnięcia
tych wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz rodzaju nagród
i wyróŜnień.
§ 2. 1. Uprawnionymi do otrzymania nagród i wyróŜnień są zawodnicy posiadający licencję
zawodnika oraz zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika, w rozumieniu odpowiednio
ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej.
2. Nagrody i wyróŜnienia mogą być przyznawane równieŜ trenerom i działaczom
sportowym zasłuŜonym w osiągnięciu wysokich wyników sportowych.
3. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny (zawodnik) lub zbiorowy (druŜyna).
§ 3. 1. Nagrody i wyróŜnienia mogą być przyznawane jedynie osobom fizycznym zrzeszonym
w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, bądź
niezrzeszonym w klubie sportowym w przypadku zawodników posiadających licencję
zawodnika.
2. W przypadku trenerów i działaczy nagrody i wyróŜnienia mogą być przyznawane
osobom fizycznym, które pracują w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski lub w inny sposób współpracują z takim klubem.
§ 4. 1. Nagrody są jednorazowymi świadczeniami pienięŜnymi wypłacanymi z budŜetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przyznawanymi zawodnikom, trenerom i działaczom
sportowym.
2. Nagrodami mogą być:
1) nagroda pienięŜna w kwocie od 500 zł do 3000 zł;
2) medal „za osiągnięcie wysokich wyników sportowych” w danej dyscyplinie sportu
wraz z nagrodą pienięŜną w kwocie od 500 zł do 2000 zł;

3) statuetka „za zasługi dla sportu” wraz z nagrodą pienięŜną w kwocie od 500 zł do
2000 zł;
4) nagroda rzeczowa o wartości do 2000 zł.
3. Nagrody mogą być przyznawane za następujące wyniki sportowe oraz za zasługi
w osiąganiu wysokich wyników sportowych:
1) zawodnikowi - za zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych rangi
międzynarodowej;
2) zawodnikowi - za zajęcie miejsca od 1 do 8 w zawodach sportowych rangi krajowej;
3) zawodnikowi - za uzyskanie awansu do wyŜszej klasy rozgrywkowej w ramach
współzawodnictwa ligowego;
4) trenerowi - za uzyskanie przez jego zawodnika punktowanego miejsca w zawodach
sportowych rangi międzynarodowej;
5) trenerowi - za uzyskanie przez jego zawodnika miejsca od 1 do 8 w zawodach
sportowych rangi krajowej;
6) trenerowi - za uzyskanie przez jego zawodnika awansu do wyŜszej klasy
rozgrywkowej w ramach współzawodnictwa ligowego;
7) działaczowi sportowemu, który jednocześnie:
a) w okresie nie dłuŜszym niŜ dwa lata przyczynił się do uzyskania przez
zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym;
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów
i działaczy sportowych.
4. W przypadku przyznania nagród o charakterze zbiorowym (druŜyna) nagrodę
otrzymuje kaŜdy zawodnik nagradzanej druŜyny.
§ 5. 1. WyróŜnienie przyznawane jest w formie rzeczowej w postaci: pucharów, statuetek,
nagród ksiąŜkowych, dyplomów i listów gratulacyjnych.
2. WyróŜnienie moŜe być przyznane zawodnikowi za osiągnięcie innych niŜ określone
w § 4 ust. 3 pkt 1-3 wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
3. WyróŜnienie moŜe być przyznane trenerowi, którego zawodnik osiągnął inne niŜ
określone w § 4 ust. 3 pkt 4-6 wysokie wyniki sportowe.
4. WyróŜnienie moŜe być przyznane działaczowi sportowemu, który w sposób znaczący
zasłuŜył się dla rozwoju sportu w danej dyscyplinie i reprezentuje postawę godną
naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
§ 6. Nagrody i wyróŜnienia przyznaje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po
uzyskaniu opinii Miejskiej Rady Sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 7. Nagrody i wyróŜnienia Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznaje
z własnej inicjatywy, a takŜe na wniosek:
1) radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
2) organizacji sportowych;
3) związków sportowych.
§ 8. 1. Tytuł „Sportowiec Roku .......” i puchar przyznaje się w kaŜdym roku jednemu
sportowcowi posiadającemu licencję zawodnika, który osiągnął punktowane miejsce na
zawodach sportowych rangi międzynarodowej lub zajął miejsce od 1 do 3 w zawodach
sportowych rangi krajowej.

2. Tytuł „Trener Roku…….” i puchar przyznaje się w kaŜdym roku jednemu trenerowi
za wybitne osiągnięcia szkoleniowe.
3. Tytuły i puchary, o którym mowa w ust. 1 i 2, przyznaje z własnej inicjatywy
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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