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UCHWAŁA Nr XI/90/2007 
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 4 lipca 2007 r. 

w sprawie przyznawania nagród i wyró�nie� miasta Sandomierza za 
osi�gni�cie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
mi�dzynarodowym i krajowym. 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 10 i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz�dzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
póz. 1591, z pó�n. zm.) art. 28 ust. l i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej ( Dz. U. z 200Ir. Nr 81, póz. 889, z pó�n. zm.) oraz art. 37 
ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 155, póz. 1298 z pó�n. zm.) Rada Miasta Sandomierza 

uchwala, co nast�puje:  
§ 1. 

1. Miasto Sandomierz przyznaje nagrody i wyró�nienia za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie mi�dzynarodowym lub krajowym dla 
zawodników b�d�cych czynnymi zawodnikami klubów i stowarzysze� 
sportowych, których siedzib� jest miasto Sandomierz oraz zawodników nie 
zrzeszonych na stałe zamieszkałych w Sandomierzu. 

2. Nagrody i wyró�nienia mog� by� równie� przyznawane trenerom i 
działaczom sportowym zasłu�onym w osi�ganiu wysokich wyników 
sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1.  

3. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyró�nie� okre�la niniejsza uchwała. 

4. Ilekro� w niniejszej uchwale mowa jest o: 

l/ zawodniku - nale�y przez to rozumie� sportowca posiadaj�cego lub nie 

posiadaj�cego licencji, nie zrzeszonego - zamieszkałego w Sandomierzu lub 

zrzeszonego w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedzib� 
jest Sandomierz. 
2/ nagrodzie sportowej - nale�y przez to rozumie� jednorazow� nagrod� 

finansow� lub rzeczow� przyznan� za osi�gni�cie przez zawodnika 
wysokiego wyniku   sportowego   oraz   za   szczególne   zasługi   trenerów   
lub   działaczy sportowych zasłu�onych w osi�ganiu wysokich wyników 
sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1.  
3/ wyró�nieniu sportowym - nale�y przez to rozumie� dyplom, list gratulacyjny, 
puchar, medal, statuetk� lub inne trofeum sportowe przyznane za osi�gni�cie 
przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego oraz za szczególne zasługi 



 2 

trenerów lub działaczy sportowych zasłu�onych w osi�ganiu wysokich wyników 
sportowych przez zawodników. 

§2. 

Nagrod� i wyró�nienie mo�e otrzyma� zawodnik za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie mi�dzynarodowym i krajowym, który: 
1) uprawia dyscypliny sportu okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 roku w sprawie wykazu dyscyplin i 
dziedzin sportu, w których mog� działa� polskie zwi�zki sportowe, oraz 
szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwole� na tworzenie polskich 
zwi�zków sportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, póz. 67, z pó�n. zm.), 
2) jest zawodnikiem posiadaj�cym lub nie posiadaj�cym licencji, nie 
zrzeszonym – zamieszkałym w Sandomierzu lub zrzeszonym w klubie lub 
stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedzib� jest Sandomierz, 
3) godnie reprezentuje Sandomierz. 

§3. 

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród i wyró�nie� s�: 
1) Komisja Rady Miasta wła�ciwa do spraw sportu, 
2) kluby i stowarzyszenia działaj�ce w oparciu o ustaw� o kulturze 
fizycznej, 
3) zawodnik, 
4) inne zainteresowane osoby. 

2. Wniosek powinien zawiera�: 

l/ imi� i nazwisko zawodnika, 

2/dokument    potwierdzaj�cy    przynale�no��    zawodnika    do    klubu 

sportowego – dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach, 
3/ opis osi�gni�� sportowych zawodnika, szczegółowo umotywowany i 
udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osi�gni�� sportowych 

kandydata  we  współzawodnictwie  mi�dzynarodowym   lub  krajowym 

(protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe). 
3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyró�nienia składa si� w roku 
kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez 
zawodnika. 
4. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyró�nienia stanowi zał�cznik do mniejszej 
uchwały. 

§4. 

1. Nagrody i wyró�nienia przyznaje Burmistrz Sandomierza z własnej inicjatywy 
lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 3 ust.l, po zasi�gni�ciu 
opinii Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Sandomierza. 
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2. W skład Komisji wchodz�: 
1) Zast�pca Burmistrza Sandomierza, 
2) Przewodnicz�cy Komisji Rady Miasta wła�ciwej ds. sportu, 
3) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
4) Dwóch przedstawicieli sandomierskiej Rady Sportu. 

3. Do zada� Komisji nale�y rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz 
przedkładanie Burmistrzowi Sandomierza propozycji przyznawania nagród i 
wyró�nie� sportowych dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych. 
4. Członkowie Komisji pełni� swoje funkcje nieodpłatnie. 
5. Obsług� organizacyjn� Komisji zapewnia Wydział Edukacji Kultury i Sportu 
UM w Sandomierzu. 

§ 5. 

1. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika, trenera lub działacza 
sportowego nie mo�e przekroczy� 2000,00 zł. 
2. Warto�� nagrody rzeczowej nie mo�e przekroczy� 2000,00 zł. 
3. Wysoko�� oraz ilo�� nagród i wyró�nie� uzale�niona jest od kwoty zapisanej na 
ten cel w uchwalonym na dany rok bud�ecie Miasta Sandomierza. 

§6. 

W jednym roku zawodnik, trener lub działacz sportowy mo�e otrzyma� tylko 
jedn� nagrod�. 

§7. 

W przypadku osi�gni�cia przez zawodnika w ci�gu roku dwóch lub wi�cej 
wysokich wyników sportowych przyznaje si� jedn� nagrod�. 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Sandomierza.  

§9. 
 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 

 

 

 

 


