
RADA MIEJSKA

Konstancin-Jeziorna UCHWAŁA NR 394/VIII/3 1/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 8 września 2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróznień dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) Rada Miejska Konstancin - Jeziorna uchwała, co następuje:

1. Załącznik do Uchwały Nr 347/VIII/26/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe otrzymuje nowe brzmienie okreśłone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwal)”.

2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

— ł,ĆĆ
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 394/VIII/3 ł/2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jiór

z dnia 8 września 2021 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień

finansowanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna dla zawodników, którzy osiągnęli

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników za

ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w gminie

Konstancin - Jeziorna.

1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się osobie fizycznej, zwanej zawodnikiem, która

spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna,

2) wykazała się osiągnięciami w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

sportowym w okresie wskazanym niniejszym regulaminie.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w sportach indywidualnych,

a także w zespołowych dyscyplinach sportowych.

3. Zawodnikom, którzy osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych, przyznaje się jedną

nagrodę, odpowiednią dla najwyższego osiągnięcia.

4. Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej wypłacanej jednorazowo na wskazany

w formularzu rachunek bankowy. Wysokość nagrody wyrażana jest kwotą brutto.

5. Wyróżnieniami są: dyplomy, listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki rzeczowe.

Z wnioskiem o nagrodę i wyróżnienie może wystąpić:

1) pełnoletni zawodnik,

2) opiekun prawny zawodnika,

3) klub/stowarzyszenie/fundacja (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna

prawnego zawodnika)

4) jednostka oświatowa (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego

zawodnika),

5) osoba fizyczna (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego

zawodnika).
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1. Wniosek o nagrodę i wyróżnienie składa się do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w terminie do 15 października danego roku, z uwzględnieniem osiągnięć uzyskanych
w okresie rocznym od I października roku minionego do 30 września roku bieżącego.

2. W roku 2021 przyjmuje się wnioski z uwzględnieniem osiągnięć za okres od 1 listopada
2020 r. do 30 września 2021 r.

3. Wnioski składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy ul. Piaseczyńska 77, Konstancin-Jeziorna,
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jezioma
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstaricin-Jeziorna (liczy się data wpływu do urzędu),
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

4. Wniosek składa się indywidualnie dla każdego zawodnika.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dolącza się:

1) komunikat końcowy zawodów poświadczony za zgodność z oryginałem lub inny
dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy,

2) zgodę zawodnika lub opiekuna prawnego dla klubu/jednostki
oświatowej/stowarzyszenia/fundacji, osoby fizycznej na złożenie wniosku
(załącznik nr 2).

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) zlożenia po terminie,
2) braku wymaganych załączników,
3) braku podania wszystkich wymaganych danych lub braku podpisów na wniosku,
4) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

7. W przypadku braków formalnych i merytorycznych wniosku, o których mowa w
i 3, wniosek podlega odrzuceniu.

1. O wysokości nagrody pieniężnej decyduje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna w
zakresie środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.

2. Wysokość nagrody pieniężnej i wartość wyróżnienia za uzyskanie wysokich wyników
sportowych jest uzależniona od rangi zawodów i jest wyrażona liczbą punktów dla
zawodników w sportach indywidualnych:
1) Igrzyska Olimpijskie — za zajęcie I miejsca — 30 pkt., II miejsca —27 pkt., III miejsca

25 pkt.,
2) Mistrzostwa Świata — za zajęcie I miejsca—28 pkt., II miejsca - 26 pkt., III miejsca

24 pkt.,
3) Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy — za zajęcie I miejsca — 25 pkt.,

II miejsca —23 pkt., III miejsca 21 pkt.,
4) Mistrzostwa Polski - za zajęcie I miejsca —20 pkt., II miejsca — 18 pkt., III miejsca

- 16 pkt.,
5) Puchar Polski i ogólnopolskie olimpiady młodzieży znajdujące się w kalendarzu

Polskiego Związku Sportowego — za zajęcie I miejsca — 17 pkt., II miejsca — 16 pkt.,
III miejsca - 15 pkt.,
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6) udział w ligach krajowych (ekstraklasa, 1, II liga) 15 pkt.,

7) Mistrzostwa Województwa — za zajęcie I miejsca — 10 pkt., II miejsca — 7 pkt., III

miejsca 5 pkt.,
8) Mistrzostwa Powiatu - za zajęcie I miejsca — 5 pkt., II — 4 pkt., III miejsca 3 pkt.

9) inne zawody o charakterze ogólnopolskim — za zajęcie I miejsca — 3 pkt., Ił - III

miejsca 2 pkt.

3. Zawodnikom biorącym udział w zespołowych grach sportowych przyznaje się połowę

punktów przysługuj ących zawodnikom w sportach indywidualnych.

4. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodnika nie może być wyższa niż 5 000 zł, zaś

wartość wyróżnienia (upominków rzeczowych) nie wyższa niż 300 zł.

1. Wnioski opiniuje Komisja ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki

sportowe w danym roku, powoływana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin

-Jeziorna, zwana dalej „Komisją”.

2. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Gminy na podstawie

opinii Komisji.

3. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej

wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta

i Gminy oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy.

1. Zawodnik może zostać pozbawiony nagrody lub wyróżnienia w przypadku, gdy:
1) uzyskal nagrodę lub wyróżnienie w wyniku zamieszczenia we wniosku

nieprawdziwych danych,

2) wynik sportowy stanowiący podstawę przyznan ja nagrody lub wyróżn ien ja

uzyskal z naruszeniem przepisów antydopingowych.

2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia decyduje Burmistrz Gminy Konstancin

-Jeziorna. Rozstrzygnięcie Burmistrza w przedmiocie pozbawienia nagrody lub

%yyróżnienia jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

3. Postępowanie wyjaśniające mające na celu zbadanie informacji stanowiących

podstawę pozbawienia nagrody lub wyróżnienia prowadzi Komisja.

4. Utrata prawa wskazanego w ust. 1 skutkuje zwrotem nagrody lub wyróżnienia. Nagrodę

należy zwrócić na rachunek bankowy gminy Konstancin-Jeziorna wraz

z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej wypłaty.

1. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna może odstąpić od rozstrzygnięcia wniosków o
przyznanie nagrody lub wyróżnienia, w części lub yy całości. niezwłocznie
zawiadamiając yn ioskodawców o przyczynach odstąpienia.

RADY rdEJE-J
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