UCHWAŁA NR XVI/170/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaju wyróżnień
i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r.,
Nr 87, poz. 1627)
Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla
trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym i krajowym bądź regionalnym.
2) warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Miasta Świętochłowice.
§ 2. Nagrody o których mowa w § 1 pkt. 1 mogą otrzymać trenerzy spełniający jednocześnie następujące
kryteria:
1) zamieszkują na terenie Miasta Świętochłowice;
2) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody szkolony przez nich zawodnik osiągnął wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym bądź regionalnym, o których mowa
w § 5 ust. 1;
3) szkolony przez nich zawodnik uprawia dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski
związek sportowy.
§ 3. Nagrody o których mowa w § 1 pkt. 2 mogą otrzymać trenerzy i inne osoby wyróżniające się
osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałe na terenie Miasta Świętochłowice w szczególności za
całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność wychowawczą, popularyzację dyscypliny sportowej
wśród młodzieży, organizację pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne.
§ 4. 1. Przyznawanie nagród należy do kompetencji Prezydenta Miasta Świętochłowice.
2. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznaje nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) związków sportowych, stowarzyszeń i klubów sportowych;
2) osoby fizycznej – mieszkańca Świętochłowic.
3. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 2 składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określi Prezydent Miasta Świętochłowice.
5. Wszystkie kompletne wnioski z danego roku kalendarzowego podlegają zaopiniowaniu na posiedzeniu
Rady Sportu. Opinia Rady Sportu powinna zawierać propozycje przyznania nagrody lub przyznania
wyróżnienia. Opinia przedstawiana jest Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
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§ 5. 1. Nagrody o których mowa w § 1 pkt.1 przyznawane są w systemie trzystopniowym:
1) Nagrodę I-go stopnia przyznaje się za uzyskanie przez zawodnika we współzawodnictwie
międzynarodowym od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach lub
innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym, pod warunkiem, że
w rywalizacji indywidualnej, w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 12 zawodników,
a w grach zespołowych - minimum 8 drużyn;
2) Nagrodę II-go stopnia przyznaje się za uzyskanie przez zawodnika we współzawodnictwie krajowym od
pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, lub innych
turniejach i zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim pod warunkiem, że w rywalizacji
indywidualnej, w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 12 zawodników, a w grach
zespołowych - minimum 8 drużyn.
3) Nagrodę III-go stopnia przyznaje się za uzyskanie przez zawodnika we współzawodnictwie regionalnym od
pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na turniejach, zawodach sportowych bądź rozgrywkach
ligowych o charakterze regionalnym, pod warunkiem, że w rywalizacji indywidualnej, w danej kategorii
sklasyfikowanych zostało minimum 12 zawodników, a w grach zespołowych – minimum 8 drużyn.
2. Ustala się następujące wysokości nagród, o których mowa w § 1 pkt. 1:
1) Nagroda I-go stopnia – 2 000 zł;
2) Nagroda II-go stopnia – 1 000 zł;
3) Nagroda III-go stopnia – 800 zł.
3. Wysokość nagrody o której mowa w § 1 pkt. 2 wynosi 1 000 zł.
4. Wyróżnieniami za osiągnięte wysokie wyniki sportowe są statuetki, puchary, medale oraz dyplomy.
5. Formę wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Świętochłowice.
6. W jednym roku trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej może
otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.
§ 6. 1. Prezydent Miasta Świętochłowice pozbawia trenera nagrody, o której mowa w § 1 pkt. 1 w sytuacji
gdy:
a) szkolony przez niego zawodnik został prawomocnie pozbawiony wyniku sportowego, który był podstawą
przyznania nagrody;
b) informacje zawarte we wniosku, w którego wyniku nagroda została przyznana, okażą się nieprawdziwe.
2. Prezydent Miasta Świętochłowice pozbawia trenera nagrody, o której mowa w § 1 pkt. 1 na wniosek
podmiotów, które wystąpiły o jej przyznanie lub z własnej inicjatywy.
§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 6 nagroda pieniężna zostaje uznana za nienależną i podlega
zwrotowi.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach
Marek Palka
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