
UCHWAŁA NR 160/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza 
Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych 
wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1468) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się warunki, tryb przyznawania i maksymalną wysokość nagród Burmistrza Namysłowa dla 
zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się 
szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów.

§ 2. 1. Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które stanowią wyraz uznania za osiągnięte 
wyniki sportowe lub za szczególną aktywność na rzecz rozwoju i promocji sportu.

2. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do nagrody uznaje się osiągnięcia w sportach olimpijskich, 
objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz programem antydopingowym.

3. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym:

1) zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe, którzy spełniają poniższe warunki:

a) są zrzeszeni w klubie sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z siedzibą na 
terenie Gminy Namysłów,

b) są mieszkańcami Gminy Namysłów lub są uczniami szkół Gminy Namysłów;

2) trenerom klubów sportowych z siedzibą na terenie Gminy Namysłów posiadającym licencję trenerską, za 
wysokie osiągnięcia ich zawodników o których mowa w pkt 1;

3) działaczom sportowym, którzy są mieszkańcami Gminy Namysłów, wyróżniającym się szczególną 
aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów.

4. Nagrody przyznawane są:

1) zawodnikom i ich trenerom za wyniki sportowe osiągnięte w roku złożenia wniosku;

2) działaczom sportowym wyróżniającym się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu za 
działalność za okres dwóch lat poprzedzających termin złożenia wniosku.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na nagrody sportowe planowane są w budżecie Gminy Namysłów.

§ 4. Nagrody dla zawodników i ich trenerów są przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe w kategoriach:

1) sportów indywidualnych: młodzik, junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec i senior;

2) gier zespołowych: trampkarz, junior młodszy, junior, junior starszy, senior.

§ 5. 1. Maksymalna wysokość nagród dla zawodników i ich trenerów ustala się w zależności od uzyskanego 
wyniku przez zawodnika:

1) sporty indywidualne:

a) za reprezentowanie kraju, jako członek kadry narodowej właściwego polskiego związku sportowego i Gminy 
Namysłów na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Europejskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy oraz za ustanowienie rekordu Igrzysk Olimpijskich, Świata i Europy do 20.000 zł brutto dla 
zawodnika, a dla trenera do 75% kwoty przyznanej najlepszemu z jego nagrodzonych zawodników,

b) za zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski w grupie młodzieżowców i seniorów do 
10.000 zł brutto dla zawodnika, a dla trenera do 75% kwoty przyznanej najlepszemu z jego nagrodzonych 
zawodników,
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c) za zajęcie miejsca I-III na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Memoriale 
Janusza Kusocińskiego, Mistrzostwach Polski Zrzeszenia lub Pucharze Polski, Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w grupie młodzików, juniorów młodszych lub kadetów i juniorów do 5.000 zł brutto 
dla zawodnika, a dla trenera do 75% kwoty przyznanej najlepszemu z jego nagrodzonych zawodników;

2) gry zespołowe:

a) za zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski do 5.000 zł brutto, dla zawodnika, a dla 
trenera do 75% kwoty przyznanej najlepszemu z jego nagrodzonych zawodników,

b) zdobycie tytułu mistrza województwa w drużynie trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów, juniorów 
starszych w rozgrywkach opolskiej ligi do 1.000 zł brutto dla  zawodnika, a dla trenera do 75% kwoty 
przyznanej najlepszemu z jego nagrodzonych zawodników,

c) awans do III ligi Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz do II ligi Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 
w drużynie seniorów do 2.000 zł brutto dla zawodnika, a dla trenera do 75% kwoty przyznanej najlepszemu 
z jego nagrodzonych zawodników.

2. Maksymalna wysokość nagród dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na 
rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów wynosi do 3.000 zł brutto i przyznawana jest tej samej 
osobie nie częściej niż raz na 2 lata.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika i trenera dwóch lub więcej wyników sportowych, o których 
mowa w ust. 1 przyznaje się jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie.

4. W określonych przypadkach od kwoty nagród mogą zostać pobrane opłaty publicznoprawne.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród składają:

1) właściwe kluby sportowe;

2) przewodniczący Namysłowskiej Rady Sportu.

2. Wypełniony wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, należy składać wraz 
z załącznikami, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie do 31 grudnia każdego roku.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć potwierdzenie, wydane przez właściwy polski związek 
sportowy lub właściwy okręgowy związek sportowy, uzyskanego wyniku sportowego uprawniające do otrzymania 
nagrody.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku o przyznanie nagrody wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek o przyznanie nagrody pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia wniosku po terminie,

b) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

c) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie do 7 dni od wezwania.

§ 7. 1. Decyzje o przyznaniu nagród podejmuje Burmistrz Namysłowa po zasięgnięciu opinii Namysłowskiej 
Rady Sportu zwaną dalej „Radą”.

2. Rada opiniuje wniosek, o którym mowa w § 6, pod względem formalnym i merytorycznym proponując 
wysokość przyznanej nagrody i z posiedzenia sporządza protokół.

3. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje się w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku złożenia 
wniosków.

4. O przyznaniu nagrody i miejscu jej wręczenia powiadamia się osobę nagrodzoną na piśmie, za 
pośrednictwem wnioskodawcy.

5. Nagroda wypłacana jest na rachunek bankowy podany we wniosku.

6. Decyzje Burmistrza o wysokości nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8. 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Namysłowa ma prawo przyznania nagród z pominięciem 
warunków i kryteriów określonych w niniejszej uchwale.
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3. Burmistrz Namysłowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia wniosków o przyznanie nagród 
bez podania przyczyny, w całości lub w części.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Wiceprzewodniczący Rady

Jakub Włodarczyk
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Załącznik do uchwały Nr 160/VIII/19

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ 
SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ

1. Dane wnioskodawcy:

Nazwa wnioskodawcy: ................................................................................................................................

Nr KRS klubu/wpisu do innej ewidencji*: ...................................................................................................

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

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ..................................................................................................................

Nr telefonu: ..................................................................................................................................................

Adres siedziby:

Miejscowość: Ulica:

Gmina: Województwo:

2. Dane osoby proponowanej do nagrody:

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................................

Nr PESEL: ....................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................................

Adres zamieszkania:

Miejscowość: Ulica:

Gmina: Województwo:

Nr telefonu: ..................................................................................................................................................

Nazwa szkoły/uczelni/miejsce pracy*: .........................................................................................................

3. Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na konto:

□  Pełnoletniego zawodnika

□ Rodzica/opiekuna prawnego .....................................................................................................................

(imię i nazwisko)

□ Trenera

□ Działacza sportowego wyróżniającego się aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu

Nr konta bankowego:
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4. Udokumentowane osiągnięcia sportowe/opis aktywności na rzecz rozwoju i promocji sportu*:

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

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

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

 

 
……………………………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)

5. Oświadczenie osoby proponowanej do nagrody:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Uchwałą …………………………… i akceptuję jej postanowienia.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Namysłów w celu przyznania nagrody sportowej.

 

 
……………………………………………………………

(czytelny podpis zawodnika/rodzica/opiekuna 
prawnego/działacza sportowego wyróżniającego się szczególna 

aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie 
Namysłów*)

*Niepotrzebne skreślić
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