UCHWAŁA NR XVI/124/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Gminy Miejskiej Mielec dla zawodników i trenerów osiągających
wysokie wyniki sportowe.
§ 2.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Mielca.
§ 3.
Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych Gminy Miejskiej Mielec określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Mielcu.
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec

Id: OWICFCQWRTCCBDNRZRZWHJWSR. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów w Gminie Miejskiej Mielec
§ 1.
1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2. Przez wysokie wyniki sportowe osiągane indywidualnie lub zespołowo w danej dyscyplinie sportu
rozumie się:
1) udział w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy,
2) zajęcie miejsca medalowego w zawodach rangi mistrzostw Polski  dla sportu indywidualnego,
3) zajęcia miejsca I  VI w zawodach mistrzostw Polski  dla sportu zespołowego.
§ 2.
1. Nagrody mogą być przyznawane w formie rzeczowej lub finansowej.
2. Wartość nagrody rzeczowej i wysokość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć 50% przeciętnego
wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.
3. Nagrody finansuje i wypłaca się z bużetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
§ 3.
Nagrodę, wyróżnienie może otrzymać zawodnik lub trener który:
1) jest zamieszkały na terenie Gminy Miejskiej Mielec lub jest członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej,
którego siedzibą jest Gmina Miejska Mielec lub jest uczniem szkoły mającej siedzibę na terenie Gminy
Miejskiej Mielec,
2) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 4.
Wyróżnieniami są puchary i dyplomy.
§ 5.
1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o wyróżnienia i nagrody są:
1) Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Mielcu,
2) szkoły z terenu miasta Mielca,
3) stowarzyszenia mające siedzibę i działające na terenie miasta Mielca.
2. Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym załącznik
do niniejscego regulaminu w terminie do miesiąca po osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego.
§ 6.
Nagrodę i wyróżnienie przyznaje Prezydent Miasta Mielca na wniosek zespołu o którym mowa w § 7.
§ 7.
1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróznień rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Zespół
do spraw nagród i wyróżnień, zwany dalej "Zespołem" powołanym na dany rok kalendarzowy przez
Prezydenta Miasta Mielca.
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2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca,
2) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu.
3. Zespół podejmuje decyzje większością głosów.
4. Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta Mielca listę kandydatów do nagrody lub wyróżnienia.
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Załącznik do Regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów
Wniosek
o przyznanie nagród, wyróżnień dla zawodników i trenerów
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia*:
Panu/Pani..........................................................................................
(Nazwisko, Imiona) ……………………………………........
Imię ojca ...........................................................................
Imię matki .........................................................................
Data urodzenia .................................................................
Miejsce urodzenia ............................................................
Adres zamieszkania..........................................................................................
Trener ………………………………………………………..
(wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staż pracy
trenerskiej)…………………………………………………………………
Dyscyplina sportowa
..........................................................................................

Za następujące osiągnięcie sportowe: (nazwa imprezy, jej miejsce, termin, uzyskane miejsce
w klasyfikacji, kategoria wiekowa)
………………………………………………...…………………………………………………………
………….
....................................................
(Podpis wnioskodawcy)
tel. kontaktowy wnioskodawcy ........................

* właściwe podkreślić
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