
UCHWAŁA Nr 161/XII/2011 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 27 października 2011r. 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wyniki sportowe. 

 Na podst. art.18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1951 z późn. zm.) art. 31 ust.3  ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)  Rada Miasta Ciechanów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się: 
 

1) nagrody  i  wyróżnienia  dla  zawodników  za  wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 

międzynarodowym lub krajowym  współzawodnictwie sportowym,   
 

2) nagrody pieniężne dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe. 
 

§ 2.  

 

Przez wysokie wyniki sportowe osiągane indywidualnie lub zespołowo w danej dyscyplinie 

sportu rozumie się: 

 

1) udział w zawodach rangi igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, 

2) zajęcie miejsca medalowego w zawodach rangi mistrzostw Polski – dla sportu 

    indywidualnego, 

3) zajęcie miejsca I – VIII w zawodach mistrzostw Polski – dla sportu zespołowego. 

 

§ 3.  

 

1. Nagrody o których mowa w § 1 mogą być przyznawane w formie pieniężnej.                               

2. Wyróżnienia  dla  zawodników  za  wysokie  wyniki sportowe mogą   być przyznawane   

w formie pucharów, statuetek  lub książek wraz z listem gratulacyjnym. 

 

§ 4. 

Nagrodę pieniężną i wyróżnienie może otrzymać zawodnik,  reprezentujący ciechanowski 

klub sportowy, który osiąga wyniki sportowe określone w § 2. 
 

§  5. 

1.  Podstawę   ustalenia   wysokości   nagrody pieniężnej, zwanej dalej „podstawą”,  

     stanowi kwota 500 złotych. 
 
2.   Zawodnikom   może   być   przyznana    nagroda pieniężna w wysokości do       

      10-krotności podstawy. 

3.  Trenerom może być przyznana nagroda do wysokości 10-krotności podstawy w 

 zależności od poziomu wyników szkolonych przez niego zawodników.  
 

4. Wysokość przyznanych nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych  

 zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Ciechanów oraz  od  rangi  osiągniętych 

 wyników sportowych przez zawodników. 



 

§ 6. 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody   pieniężne określa się 

corocznie w uchwale budżetowej. 

 

§ 7. 

1.   Z   wnioskiem   o   przyznanie    nagród pieniężnych i wyróżnień mogą wystąpić: 

 

1) stowarzyszenia  kultury  fizycznej,  fundacje,  związki sportowe i kluby sportowe, 

2) Społeczna Komisja d.s Sportu 

  3)     Komisja Kultury i Sportu  Rady  Miasta Ciechanów. 

 

2.  Wniosek,  o  przyznanie  nagród   pieniężnych  i wyróżnień składa się w Biurze 

 Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów w terminie do 15 listopada każdego 

 roku. 

 

3.    Ustala się wzory wniosków: 
 
1) o przyznanie   nagrody   pieniężnej/wyróżnienia dla zawodnika za  wysokie wyniki 

sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym  współzawodnictwie 

sportowym, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, 
 

2) o przyznanie   nagrody   pieniężnej  dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym  

współzawodnictwie sportowym, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, 
 

§ 8. 

1. Wnioski o przyznanie nagród  pieniężnych i wyróżnień opiniuje Komisja ds.  opiniowania   

wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień, zwana dalej  „komisją” 

,powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta,   określającym   jego    skład   osobowy   

  i   tryb działania. 
 

2. Komisja przedkłada  Prezydentowi Miasta listę kandydatów do nagród pieniężnych i i 

wyróżnień wraz z opinią, o której mowa w ust. 1. 
 

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia nie jest jednoznaczne          

z zapewnieniem jego przyznania. 
 

§ 9. 

1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia  przyznaje Prezydent Miasta , biorąc pod uwagę opinię  

     Komisji. 
 

2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§ 10.  

1. Przyznane nagrody pieniężne przekazywane są  przelewem  na  rachunek  bankowy   

nagrodzonego zawodnika lub trenera. 
 

2. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach  podaje  się  do 

 publicznej wiadomości poprzez podanie na  stronie internetowej Urzędu Miasta  

 Ciechanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 



§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 

§ 12. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Ciechanów 

  

  Mariusz Stawicki 



        Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 161/XII/2011 

        Rady Miasta Ciechanów 

        z dnia 27 października 2011r. 

 

……………………………….     ………………………………… 

Pieczęć wnioskodawcy      data złożenia wniosku 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia Prezydenta Miasta Ciechanów 

dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

1. Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................... 

3. Imiona rodziców …………………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania ......................................................................................................... 

5. Telefon kontaktowy kandydata ........................................................................................... 

6. PESEL ……………………………………………………………………………………. 

7. Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………….. 

8. NIP ……………………………………………………………………………………….. 

9. Numer rachunku bankowego …………………………………………………………….. 

10. Miejsce nauki, pracy(stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności  

................................................................................................................................................... 

II. Rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej ………………………………………… 

 

III. Osiągnięcia zawodnika uzasadniające przyznanie Nagrody/wyróżnienia : 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

IV. Uzasadnienie wniosku : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………….

…………………………………………..................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

procedury związanej z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe, zgodnie z 

ustawą z dnia29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. 

zmianami). 

 

 

 

       Podpis wnioskodawcy 



        Zał. Nr 2 do Uchwały Nr  161/XII/2011 

        Rady Miasta Ciechanów 

        z dnia 27 października 2011r. 

 

……………………….……….     …………….………………… 

Pieczęć wnioskodawcy     data złożenia wniosku 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów 

dla trenera prowadzącego szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

11. Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

12. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................... 

13. Imiona rodziców …………………………………………………………………………. 

14. Miejsce zamieszkania ......................................................................................................... 

15. Telefon kontaktowy kandydata ........................................................................................... 

16. PESEL ……………………………………………………………………………………. 

17. Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………….. 

18. NIP ……………………………………………………………………………………….. 

19. Numer rachunku bankowego …………………………………………………………….. 

20. Miejsce nauki, pracy(stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności  

................................................................................................................................................... 

II. Rodzaj  dyscypliny sportowej ………………………………………… 

 

III. Osiągnięcia zawodników uzasadniające przyznanie Nagrody dla trenera 

prowadzącego szkolenie : 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

IV. Uzasadnienie wniosku : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………….

…………………………………………..................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

procedury związanej z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe, zgodnie z 

ustawą z dnia29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. 

zmianami). 

 

 

 

       Podpis wnioskodawcy 


