
 

 

UCHWAŁA NR XV/128/2020 

RADY MIASTA I GMINY BUK 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów 

oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(t. j.  Dz. U. 2019 poz. 1468 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Buk dla 

zawodników, trenerów reprezentujących kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność 

na terenie miasta i gminy Buk oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na 

rzecz miasta i gminy Buk  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagród 

dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk  

(-) Piotr Goroński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lutego 2020 r.

Poz. 1305



Załącznik do uchwały Nr XV/128/2020 

Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Regulamin  

przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Buk dla zawodników,  

trenerów reprezentujących kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność  

na terenie miasta i gminy Buk oraz dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami  

w działalności sportowej na rzecz miasta i gminy Buk 

§ 1. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, które stanowi wyraz uznania 

za osiągnięte wyniki sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej. 

2. Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe ma charakter rzeczowy. 

3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane: 

1) osobom fizycznym - zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe, 

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, 

3) innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która uprawia określoną dyscyplinę sportu i jest: 

a) członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę na terenie miasta 

i gminy Buk, 

b) członkiem innego klubu lub stowarzyszenia sportowego zamieszkałym na terenie gminy Buk, 

c) uczniem szkoły mającej siedzibę na terenie gminy Buk lub uczniem innej szkoły zamieszkałym na 

terenie gminy Buk. 

2) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada stopień trenerski lub instruktorski uzyskany 

w trybie przepisów odrębnych, lub posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i szkoląc 

zawodników przyczyniła się do uzyskania przez nich wysokiego wyniku sportowego we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 

3) osobie fizycznej wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej - należy przez to rozumieć 

osobę, która wspiera działalność klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na 

terenie miasta i gminy Buk przyczyniając się do uzyskiwania wysokiego wyniku sportowego lub 

przyczynia się do propagowania aktywności fizycznej i promowania Miasta i Gminy Buk. 

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia zawodnikom mogą być przyznane w systemie trzystopniowym 

(indywidualnie lub drużynowo), którzy osiągnęli co najmniej jeden z następujących wyników kwalifikowanych 

w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe i międzynarodowe 

federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy, bądź okręgowy związek sportowy: 

1) nagroda I stopnia: 

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 

b) miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata lub Europy, 

c) miejsca medalowe w Pucharze Świata lub Europy, 

2) nagroda II stopnia: 

a) miejsca punktowane na Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Świata lub Europy - do 8 miejsca, 

b) miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski, 

c) miejsca medalowe na ogólnopolskich Olimpiadach, Igrzyskach i Spartakiadach, 

d) miejsca medalowe w Finale Pucharu Polski, 
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3) nagroda III stopnia: 

a) miejsca medalowe w Olimpiadach, Igrzyskach i Spartakiadach na szczeblu wojewódzkim, 

b) szczególny wkład w awans drużyny do wyższego szczebla rozgrywek. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom, którzy przez okres całego roku 

poprzedzającego uzyskanie określonego wyniku, prowadzili szkolenie zawodników w klubach lub 

stowarzyszeniach sportowych, mających siedzibę na terenie gminy Buk lub prowadzili szkolenie uczniów 

szkół, mających siedzibę na terenie gminy Buk oraz przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego 

wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, w sytuacjach  

określonych w ust. 1 pkt 1-3. 

3. Nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom wyróżniającym się w działalności 

sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie ich osiągnięć dla społeczności lokalnej. 

§ 4. 1. W przypadku uzyskania przez kandydata uprawnień do otrzymania nagrody więcej niż jednego 

stopnia, otrzymuje jedną nagrodę wyższego stopnia i tylko jeden raz w danym roku. 

2. Nagroda wypłacana jest w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych przewidzianych 

w budżecie Miasta i Gminy Buk. 

§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza nabór wniosków o nagrody i wyróżnienia sportowe 

najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku. 

2. Ogłoszenie naboru wniosków na nagrody  i wyróżnienia sportowe musi zawierać w szczególności: 

1) określenie zasad naboru, wymogów formalnych oraz informacje dotyczące wysokości nagród, 

2) określenie trybu naboru wniosków, wzór wniosku oraz informacje o wymaganych załącznikach do 

wniosku. 

3. Nagrody sportowe przyznawane są zawodnikom i trenerom za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 

poprzedzającym datę ogłoszenia naboru. 

4. Rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk o przyznanie nagród i wyróżnień 

następuje do dnia 30 kwietnia danego roku, w którym złożono wniosek. 

5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk po zasięgnięciu opinii 

dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku. 

§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Buk może przyznać nagrodę lub wyróżnienie z inicjatywy własnej lub na 

wniosek: 

1) przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk lub grupy co najmniej 5 radnych Rady Miasta i Gminy Buk, 

2) klubu lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę na terenie miasta i gminy Buk lub innych  klubów 

i stowarzyszeń sportowych, o których mowa § 2 pkt. 1 lit. b, 

3) dyrektora szkoły mającej siedzibę na terenie miasta i gminy Buk lub dyrektora innej szkoły, o której mowa 

w § 2 pkt. 1 lit c. 

§ 7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określa Burmistrz Miasta i Gminy Buk w drodze 

zarządzenia. 

§ 8. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

2. Dla zawodnika i trenera ustala się nagrody pieniężne w następujących wysokościach: 

1) nagroda I stopnia - do 7.000 zł brutto, 

2) nagroda II stopnia - do 5.000 zł brutto, 

3) nagroda III stopnia - do 3.000 zł brutto. 

3. Dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej ustala się nagrodę pieniężną - do 

4.000 zł brutto. 

4. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 2.000 złotych. 
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5. Wyróżnienie stanowi: puchar, statuetka, dyplom. 

6. Ustanawia się zbiorową nagrodę pieniężną dla zawodników zwaną nagrodą dla drużyny, 

w następujących wysokościach: 

1) nagroda I stopnia - do 30.000 zł brutto, 

2) nagroda II stopnia - do 22.000 zł brutto, 

3) nagroda III stopnia - do 15.000 zł brutto. 

§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy Buk może pozbawić zawodnika lub trenera prawa do nagrody w przypadku 

wystąpienia chociażby jednej z następujących przesłanek: 

1) zawodnik lub trener został zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach przez organ statutowy 

właściwego związku sportowego, 

2) zawodnik lub trener swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia 

społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Miasta i Gminy Buk lub klubu 

sportowego. 

§ 10. Wręczanie nagród i wyróżnień odbywać się będzie w sposób uroczysty w terminach określonych 

przez Burmistrza 

§ 11. Wykaz osób i podmiotów nagrodzonych jest publikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy 

Buk oraz w księdze pamiątkowej. 
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