UCHWAŁA NR 798/XXVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom
i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2016 r., poz. 176) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania, rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień dla osób
fizycznych, trenerów oraz działaczy sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, w brzmieniu załacznika
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 370/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2007 r., w
sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik do Uchwały Nr 798/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Zasady i tryb przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień
i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
1. Postanowienia uchwały odnoszą się do zawodników licencjonowanych oraz nie
posiadających licencji, a także trenerów i działaczy sportowych z terenu Gminy
Piaseczno.
2. Wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym przyznaje
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
3. Zawodnikom sportowym gier zespołowych może być przyznana nagroda zbiorowa dla
zespołu w wysokości analogicznej do nagrody przyznawanej zawodnikom sportów
indywidualnych.
4. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane za:
a) Ustanowienie rekordu świata, Europy, Polski, województwa
b) Zajęcie miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach szczebla między
narodowego, krajowego lub regionalnego
c) Osiągnięcie wysokiego wyniku w pracy szkoleniowej
d) Działalność na rzecz sportu w Gminie Piaseczno
5. Ustala następujące wyróżnienia:
a) Trofeum sportowe
b) Dyplom
6. Ustala się następujące nagrody:
a) Pieniężne, w wysokości do 2000,00 zł.
b) Rzeczowe, o wartości do 1000,00 zł.,
7. Wnioski o przyznanie wyróżnienia i nagrody mogą składać:
a) Komisja Sportu Rady Miejskiej w Piasecznie
b) Organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Piaseczno
c) Dyrektorzy szkół z Gminy Piaseczno
8. Wniosek powinien zawierać:
a) Dane osobowe zawodnika, trenera, działacza sportowego
b) Miejsce zamieszkania
c) Przynależność organizacyjną (klub, szkoła)
d) Uzyskane wyniki sportowe na określonych zawodach sportowych, potwierdzone
załączonym protokołem (dotyczy zawodnika)
e) Osiągnięcia w pracy szkoleniowej (dotyczy trenera)
f) Zasługi w działalności społecznej na rzecz sportu we Gminie Piaseczno (dotyczy
działacza sportowego)
9. Wnioski składane są do zaopiniowania w GOSiR Piaseczno
10. Dyrektor GOSiR Piaseczno w Piasecznie przedkłada zaopiniowane wnioski
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno do zatwierdzenia.
11. Nagrody i Wyróżnienia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przyznaje w ramach
środków przyznanych na ten cel umieszczonych w budżecie GOSiR Piaseczno.
12. Przepisy uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie wyróżnień i
nagród, nie stanowią podstawy dla roszczeń indywidualnych ani zobowiązań organów
Miasta i Gminy Piaseczno do ich przyznania.
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