UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz
nadawania wyróżnienia Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich
na podstawie art.31 oraz art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. nr 127
poz.857 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95), po przeprowadzeniu konsultacji, uchwala się co
następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania nagród i wyróżnień dla sportowców
i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz
dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej.
§ 2. Uchwała określa tryb nadawania wyróżnienia: Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich
Rozdział 2.
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokość, w tym nadawanie honorowego tytułu „
Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich
§ 3. 1. Burmistrz Strzelec Krajeńskich może przyznać wyróżnienie i nagrodę finansową:
1) dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym w szczególności za:
a) zdobycie medalowego lub punktowanego miejsca oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym
w ramach Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
b) zdobycie medalowego lub punktowanego miejsca we współzawodnictwie sportowym w zawodach rangi
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, Pucharu Świata i Pucharu Europy,
c) zdobycie medalowego miejsca we współzawodnictwie sportowym w zawodach rangi Mistrzostw Polski,
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Pucharu Polski,
d) zakwalifikowanie się do kadry narodowej lub olimpijskiej i reprezentowania Polski i Gminy Strzelce
Krajeńskie w spotkaniach międzynarodowych,
e) promocję Gminy Strzelce Krajeńskie na sportowej arenie krajowej i międzynarodowej.
2) dla trenerów oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za:
a) osiągnięcie przez szkolonych zawodników wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym,
b) wybitne osiągnięcia organizacyjne i pracę na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,
c) promocje Gminy Strzelce Krajeńskie na sportowej arenie krajowej lub miedzynarodowej.
2. Nagroda i wyróżnienie przyznawana jest w formie:
1) pieniężnej,
2) rzeczowej,
3. Wysokość wyróżnienia i nagrody finansowej uzależniona będzie od wyników i osiągnięć sportowych
i mieścić się będzie w przedziale od dwustu złotych do dwóch tysięcy złotych.
§ 4. Rada Miejska przyznaje wyróżnienie nadając Honorowy Tytuł „ Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich
osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom i instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej
wspierającym działalność w dziedzinie sportu i kultury fizycznej w szczególności za:
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1) największy wkład finansowy we współfinansowanie podmiotów lub przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu i kultury fizycznej związanych z Gminą Strzelce Krajeńskie liczonego w kwotach bezwzględnych
2) pomoc organizacyjną, techniczną i rzeczową udzieloną stowarzyszeniom kultury fizycznej i/lub organizatorom
przedsięwzięć i imprez –zawodów sportowych
3) promocję Gminy Strzelce Krajeńskie
§ 5. Wyróżnienia, nagrody Burmistrza Strzelec Krajeńskich oraz wyróżnienie Honorowy Tytuł „Mecenasa
Sportu” Strzelec Krajeńskich przyznawane i nadawane są raz w roku za osiągnięcia w poprzednim roku
kalendarzowym.
§ 6. Wyjątkowo Burmistrz Strzelec Krajeńskich może przyznać wyróżnienie, nagrodę za wyniki sportowe rangi
Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy niezwłocznie po ich
uzyskaniu.
Rozdział 3.
Tryb przyznawania nagród i wyróżnień, w tym nadawania tytułów.
§ 7. Przyznanie wyróżnienia i nagrody Burmistrza oraz wyróżnienia Honorowego Tytułu „Mecenasa Sportu”
Strzelec Krajeńskich nastąpić może z inicjatywy własnej Burmistrza, członków Rady Miejskiej lub na wniosek:
1) stowarzyszeń kultury fizycznej
2) Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich właściwego do spraw sportu oraz promocji,
3) dyrekcji szkół
4) innych organizacji i podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie nagrody, wyróżnienia oraz o nadanie tytułu „ Mecenasa Sportu” Strzelec
Krajeńskich składać można w sekretariacie lub Referacie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich właściwym
do spraw sportu oraz promocji w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w terminie późniejszym- nie
później jednak niż do 15 lutego.
§ 9. Burmistrz Strzelec Krajeńskich określi wzór wniosku o nadanie nagród i wyróżnień dla sportowców
i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz
dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej.
§ 10. Wnioski, o których mowa w § 9 powinny zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu zgłaszającego,
2) dane osobowe kandydata do nagrody, wyróżnienia lub tytułu honorowego: (imię i nazwisko, miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, status społeczno-zawodowy, NIP, PESEL lub nazwa
podmiotu i jego adres, właściwy Urząd Skarbowy),
3) wskazanie kategorii: wyróżnienie, nagroda lub honorowy tytuł,
4) informacje o klasie sportowej lub klasie rozgrywkowej,
5) informacje o wynikach sportowych osiąganych w danym roku (dotyczy zawodników) lub wynikach
i działalności sportowej i wychowawczej (dotyczy trenerów oraz innych osób wyróżniających sie osiągnięciami
w dziedzinie sportowej), lub wielkości i rodzaju pomocy udzielonej przez pretendenta do tytułu „ Mecenasa
Sportu”,
6) uzasadnienie wniosku,
7) udokumentowanie osiągniętych wyników (protokoły z zawodów, materiały prasowe, powołania do kadry itp.)
i całokształtu działalności (wyniki szkoleniowe, sukcesy organizacyjne) oraz udokumentowanie udziału
finansowego, organizacyjnego lub rzeczowego kandydata do wyróżnienia Honorowym Tytułem "Mecenasa
Sportu" Strzelec Krajeńskich,
8) podpisy uprawnionych osób reprezentujących wnioskodawcę,
9) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
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§ 11. 1. Przyznanie wyróżnienia i nagrody burmistrza Strzelec Krajeńskich oraz nadanie wyróżnienia
Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich poprzedzone jest opinią Komisji Opiniującej
2. Komisję Opiniującą ds. wyróżnień i nagród powołuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich i wyznacza jej
przewodniczącego.
3. Komisję Opiniującą ds. nadania wyróżnień Honorowych Tytułów „ Mecenas Sportu” stanowią członkowie
Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu
§ 12. Zadaniem Komisji Opiniujących jest:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków
2) przedstawianie propozycji co do wysokości nagród i wyróżnień
3) niezwłoczne przedłożenie zaopiniowanych wniosków Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich celem podjęcia
decyzji o przyznaniu wyróżnienia i nagrody oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem podjęcia decyzji
o nadaniu honorowego tytułu.
§ 13. Rada Miejska i Burmistrz Strzelec Krajeńskich może podjąć decyzję o nie przyznaniu żadnej lub jednej
z nagród za dany rok.
§ 14. 1. Wręczenia wyróżnienia Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich dokonuje
Przewodniczący Rady Miejskiej a nagród i wyróżnień Burmistrz Strzelec Krajeńskich.
2. Uroczyste wręczenie tytułu i nagród odbywa się w trakcie sesji Rady Miejskiej lub innych uroczystości
lokalnych uzasadniających ich wręczenie.
3. O terminie wręczania nagród i tytułów laureaci powiadomieni zostaną co najmniej z 14-to dniowym
wyprzedzeniem.
Rozdział 4.
Pozbawianie nagród i wyróżnień
§ 15. 1. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika, drużyny lub ujawnienia okoliczności, które podważają
osiągnięcia i uzasadnienie złożonego wniosku o przyznanie wyróżnienia, nagrody, Burmistrz Strzelec Krajeńskich
może wystąpić z żądaniem zwrotu wyróżnienia, nagrody.
2. Nagroda pieniężna powinna zostać zwrócona w ciągu 21 dni od doręczenia wezwania do zwrotu.
§ 16. W przypadku nadania honorowego tytułu , jego pozbawienie następuje jak w § 15.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. Dokumentację procedury przyznawania nagród i tytułów oraz ewidencję osób i podmiotów - laureatów
nagród prowadzi właściwy Referat Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ds. sportu.
§ 18. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i nadanych tytułach podaje się do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19. Traci moc uchwała nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 stycznia 2008r.
w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Strzelec Krajeńskich
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawania honorowego tytułu „Mecenasa Sportu” Strzelec
Krajeńskich.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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