UCHWAŁA NR XIII/297/16
RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu
punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z
2016r.,
poz.
446)
oraz
art.
31
ustawy
z
dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 176 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się ,,Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe” w
brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się,, Regulamin prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej
rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska” w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie nagród i wyróżnień sportowych, o których mowa w §
1 i § 2 uchwały określa corocznie uchwała budżetowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§ 5. 1. Traci moc uchwała nr X/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011r. w
sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Traci moc uchwała nr IV/32/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie:
zmiany uchwały nr X/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska
Renata Jończyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/297/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 września 2016 r.
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1. Regulamin określa:
1. wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;
2. rodzaje wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz zasady i tryb ich
przyznawania.
§ 2. 1. Osoba fizyczna lub trener, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinna posiadać wysokie lub
o niewymiernym charakterze osiągnięcia sportowe oraz godnie reprezentować Gminę Pobiedziska.
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych lub wysoko punktowanych
we wszystkich kategoriach wiekowych dla aktualnych, będących w wykazie, dyscyplin olimpijskich
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nagrody przysługują uczestnikom:
a) igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, oficjalnych mistrzostw świata lub oficjalnych mistrzostw Europy,
b) akademickich mistrzostw świata, uniwersjad letnich i zimowych, oficjalnych Pucharów Świata lub oficjalnych
Pucharów Europy,
c) mistrzostw Polski (do trzeciego miejsca), Pucharu Polski (do trzeciego miejsca w klasyfikacji końcowej cyklu
zawodów) - oficjalnie będących w kalendarzu imprez danego związku sportowego,
d) mistrzostw wojewódzkich, międzywojewódzkich lub równoważnych o niemniejszym zasięgu terytorialnym - do
trzeciego miejsca - oficjalnie będących w kalendarzu imprez danego związku sportowego.
§ 3. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację
zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
§ 4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe.
§ 5. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy na wniosek:
a) Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach,
b) Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
c) trenera lub rodzica / opiekuna prawnego,
d) organizacji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Pobiedziska,
e) związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,
f) klubu sportowego, w którym zrzeszona jest osoba fizyczna.
§ 6. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy lub
organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
3. W przypadku gier zespołowych wymagane jest załączenie do wniosku pisemnej opinii trenera , z tym
zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera.
§ 7. Wnioski składa się w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w terminie do dnia
31 stycznia roku, następującego po roku, w którym wynik został osiągnięty.
§ 8. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.
§ 9. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Radę Sportu Gminy Pobiedziska.
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§ 10. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej przyznana osobie fizycznej nie
może przekroczyć kwoty 1 200 złotych w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust. 2, przyznaje się nagrody, których
łączna wysokość lub wartość nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 2 000
złotych.
4. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej przyznana trenerowi nie może
przekroczyć kwoty 2 000 złotych w danym roku kalendarzowym.
§ 11. 1. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, książki, strój sportowy i sprzęt sportowy
związany z uprawianą dyscypliną, drobne upominki rzeczowe, dyplomy i listy gratulacyjne.
2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 300 złotych w danym roku
kalendarzowym.
§ 12. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy lub upoważniona przez niego osoba.
§ 13. Informacje o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
tytuł: „Wzór wniosku"
WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróżnienia* Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
za wybitne osiągnięcia sportowe
w roku ………………
I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:
1.Nazwa lub imię i nazwisko:
2.Adres:
3.Telefon kontaktowy, e-mail:
II. Dane osobowe kandydata:
1.Imię i nazwisko:
2.Adres:
3.Miejsce i data urodzenia:
4.Imię ojca i matki:
5.Adres zamieszkania:
6.Nazwa szkoły/uczelni/zakładu pracy:
7.Nazwa i dane kontaktowe klubu sportowego:
8.Uprawiana dyscyplina sportu:
9.Nr dowodu osobistego:
10.PESEL:
III. Uzasadnienie wniosku - Informacja o osiągniętych wynikach sportowych:
L.p
.

Data
zawodó
w

Igrzyska olimpijskie,
Igrzyska
Paraolimpijskie,
Oficjalne mistrzostwa
świata lub Oficjalne
mistrzostwa Europy*

Rodzaj zawodów
Akademickie
Mistrzostwa Polski, Puchar
mistrzostwa
świata, Polski, Mistrzostwa Wojewódzkie
uniwersjada
letnia,
, międzywojewódzkie lub o
uniwersjada zimowa,
równoważnym zasięgu
Oficjalny
Puchar
terytorialnym*
Świata lub Oficjalny
Puchar Europy*

Uzyskan
e miejsce

1.
2.
3.
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ) oraz na podanie do publicznej wiadomości faktu
przyznania nagrody lub wyróżnienia.
………………………………………..
(podpis kandydata)
……………………………….,
………………………………………..
(miejsce)

(data)

dnia

……………
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:
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1. Potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się
sportem osób niepełnosprawnych,
2. Pisemna opinia trenera w wypadku gier zespołowych
*niepotrzebne skreślić
**podpis kandydata
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/297/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 września 2016 r.
Regulamin prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji
międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska.
1. Punktowane są zawody i turnieje sportowe o zasięgu co najmniej gminnym, ujęte w Gminnych Kalendarzach
Imprez Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
2. W czasie trwania każdego roku szkolnego, po każdych zakończonych zawodach, nauczyciele przyznają
poszczególnym uczniom biorącym udział w danych zawodach odpowiednią ilość punktów.
Punktacja jest następująca:
a. Zawody i turnieje gminne – 10 punktów
b. Zawody powiatowe – 20 punktów
c. Finał zawody powiatowych - 30 punktów
d. Za zajęcie miejsc I-III w finale powiatowym – 40 punktów
e. Zawody międzypowiatowe lub rejonowe – 50 punktów
f. Za zajęcie miejsc I-III w finale międzypowiatowym lub rejonowym – 60 punktów
g. Zawody wojewódzkie – 80 punktów
h. Za zajęcie miejsc I-III w finale wojewódzkim – 100 punktów
3. Punkty przyznawane są w sportach indywidualnych i sportach drużynowych.
4. W drużynie punkty otrzymuje każdy zawodnik w liczbie równej liczbie punktów przyznanych drużynie.
5. Uczniowi, który jako członek drużyny uczestniczył w zakwalifikowaniu się drużyny na kolejny szczebel
zawodów, a z różnych niezależnych przyczyn (choroba, kontuzja, usprawiedliwiona nieobecność) nie wziął
czynnego udziału w następnych zawodach (jako kontynuacja poprzednich), przyznaje się połowę odpowiedniej
liczby punktów za te zawody. Dotyczy to tylko jednych zawodów rozgrywanych bezpośrednio po tych z udziałem
ucznia.
6. W trakcie każdego roku szkolnego szkoła zgodnie ze wzorem "Arkusz - wyników uczniów w sportowej
rywalizacji międzyszkolnej w szkole/zespole szkół" , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ,
prowadzi zapis zdobytych przez zawodników punktów zgodnie z pkt . 2 niniejszego Regulaminu osobno dla
każdego oddziału szkoły podstawowej i osobno dla każdego oddziału gimnazjum.
7. Szkoła przygotowuje ranking szkolny zgodnie ze wzorem "Arkusz - ranking końcowy wyników uczniów w
sportowej rywalizacji międzyszkolnej w szkole/zespole szkół", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu - osobno dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum .
8. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 10 czerwca każdego roku, szkoła/zespół
szkół składa w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach "Arkusz - ranking końcowy
wyników w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w szkole/zespole szkół".
9. Rada Sportu Gminy Pobiedziska opiniuje złożone Arkusze - rankingi końcowe wyników uczniów w
sportowej rywalizacji międzyszkolnej w szkole/zespole szkół.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska przyznaje nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla
uczniów, którzy zgromadzili najwięcej punktów w systemie sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie
Pobiedziska osobno w kategorii dla szkół podstawowych i dla gimnazjów.
11. Nagrody mają charakter rzeczowy, przy czym wartość każdej nagrody nie może przekroczyć kwoty 200
złotych.
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12. Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom.
13. W sportach drużynowych za zajęcie miejsc I-III w finale powiatu, rejonu lub województwa zespół
otrzymuje osobne wyróżnienie dla całej drużyny i trenera. Wyróżnienie ma charakter rzeczowy, przy czym wartość
każdego z wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 100 złotych.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2
tytuł: "Arkusz wyników uczniów w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w szkole/zespole szkół "
Szkoła: _________________________________________ Rok szkolny: 20____ / _____
Oddział: _______________ - Ilość arkuszy dla oddziału: ___________
Nazwa i data
zawodów
Lp. Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Pkt.

Pkt.
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Załącznik Nr do Załącznika Nr 2
tytuł: „Arkusz - ranking końcowy - wyników uczniów w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w
szkole/zespole szkół ”
Szkoła: __________________________________________________
Strona ______ z ______ .
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i nazwisko
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.
176 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą m.in. ustanawiać i finansować nagrody i wyróżnienia
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także trenerów. Organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego
sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.
Potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie ,,Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe” jest w pełni uzasadniona. Nagrody przyznawane za wyniki sportowe mają na
celu uhonorowanie finansowe osób, które osiągają wysokie wyniki sportowe, w tym także trenerów.
Istotną zmianą jest rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do otrzymania nagrody, o osoby, które
uzyskały wysokie osiągnięcia sportowe także w zawodach międzywojewódzkich lub równoważnych o
niemniejszym zasięgu terytorialnym. Jednoczenie ograniczono dyscypliny sportowe uprawniające do
ubiegania się o nagrodę do dyscyplin olimpijskich oraz sprecyzowano kryteria oceny rzeczywistej rangi
poszczególnych zawodów sportowych.
Dodatkowo wprowadza się Regulamin prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów osiągających
wysokie wyniki w rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska, aby zmotywować i zachęcić uczniów
oraz nauczycieli wychowania fizycznego do aktywnego i systematycznego udziału we współzawodnictwie
sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych. Proponuje się system współzawodnictwa, który
określał będzie aktywność i sportowe zaangażowanie uczniów oraz nagradzał uczniów osiągających
wysokie wyniki w rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska.
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