
UCHWAŁA X/54/2007  
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE                                             

   
z dnia 28 czerwca 2007r. 

w sprawie okre ślenia warunków i trybu przyznawania wyró Ŝnień i nagród za wysokie wyniki 
sportowe.  

 

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 późn. zm.), w związku z art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) Rada Miejska w Wyszkowie 
uchwala, co następuje☺ 

§ 1.  

1. Ustanawia się wyróŜnienia i nagrody dla zawodników posiadających i nieposiadających licencji 
zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, zwanych dalej zawodnikami.       
 2.WyróŜnienia i nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych dla środowisk 
sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w Gminie 
Wyszków i mogą być przyznawane zawodnikom, którzy zamieszkują na terenie  Gminy Wyszków lub są 
członkami stowarzyszenia kultury fizycznej czy klubu sportowego mającego swą siedzibę na terenie 
Gminy.  

§ 2.  

 1. WyróŜnienia i nagrody mogą być przyznane przez Burmistrza Wyszkowa z własnej inicjatywy lub na 
wniosek złoŜony przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, po uzyskaniu opinii komisji Rady Miejskiej 
właściwej do spraw sportu. 
2. Nagrody przyznaje się w formie rzeczowej lub pienięŜnej. 
3. WyróŜnieniami są puchary i dyplomy.. 
4. W roku kalendarzowym moŜna przyznać tylko jedno wyróŜnienie lub nagrodę dla danego zawodnika. 
5.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróŜnienia i nagrody będzie corocznie określana 
w uchwale budŜetowej. 

 

§ 3.   

1. Wniosek o przyznanie wyróŜnień i nagród mogą składać: 
   1)stowarzyszenia kultury fizycznej , 
   2)związki sportowe;  
   3)kluby sportowe; 

4)komisja Rady Miejskiej właściwa ds. sportu 
2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty. 
3.Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia powinien zawierać:      
 1) dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróŜnienia i jego adres zamieszkania,   
 2) informacje i dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych,  
 3) uzasadnienie wniosku,          
 4)nazwę oraz datę i podpis podmiotu wnioskującego 

§ 4.       
       



1.Nagrody w formie pienięŜnej przyznawane są zawodnikom ,którzy zajęli miejsce od pierwszego do 
trzeciego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dodatkowo zawodnik otrzymuje 
list gratulacyjny.           
2.Wysokość nagrody za osiągnięcia indywidualne nie moŜe przekroczyć kwoty 2000 zł, a za 
osiągnięcia zespołowe kwoty 4000 zł.      
 3.WyróŜnienia w formie pucharu i dyplomu przyznawane są zawodnikom ,którzy zajęli miejsce od 
czwartego do dziesiątego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w indywidualnych 
lub  zespołowych dyscyplinach sportu.      
  4.Zamiast wyróŜnienia ,o którym mowa w ust.3 Burmistrz moŜe przyznać zawodnikowi nagrodę 
rzeczową, której wartość nie moŜe przekroczyć1000 zł. 

§ 5. 

Przyznane wyróŜnienia i nagrody wręcza Burmistrz Wyszkowa lub upowaŜniona przez niego 
osoba.Informację o przyznanych nagrodach i wyróŜnieniach podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej ,lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

§6. 

 Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi Wyszkowa.. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.. 
 
 
 Przewodniczący Rady 
 
 Marek  Głowacki 


