
UCHWAŁA NR XXVIII/500/12
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 
zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 

i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie 
warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz.675, z 2011 

r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. 

poz. 567) oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, 

poz. 1014 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, Dz. U. z 2012 

r. poz. 490), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania 
wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 7 otrzymuje brzmienie: „Wyróżnienia dla zawodników wymienionych w § 1 pkt 1, którzy nie 
otrzymali nagrody wymienionej w tym przepisie, reprezentujących dyscypliny i konkurencje sportowe 
w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, moga być przyznawane za wyniki sportowe określone 
w § 5 ust. 1 i 2, oraz za: 

1)zajęcie II-III miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach Polski juniorów 
w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego, 

2)zajęcie I-III miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach Polski juniorów 
w dyscyplinach i konkurencjach innych niż określone w pkt 1 w, których działają polskie związki 
sportowe, 

3)zajęcie I-III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. 

2. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień składa się 
w Kancelarii Ogólnej lub Kancelarii Wspomagającej Urzędu Miasta Olsztyna w terminie do 31 grudnia 
każdego roku.” 

3. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 

4. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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Przewodniczący Rady 

Jan Tandyrak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/500/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 2012 roku

Data złożenia wniosku ……………………..
Nr wniosku………………

Biuro Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta Olsztyna

WNIOSEK

o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY
1. Nazwisko i imię …………………………………………………………...............................................................
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………...............................................................
3. Adres zamieszkania……………………………………………………....................................................................
4. PESEL...............................................................................................................................................................
5. Uprawiana dyscyplina i konkurencja…………………………………….................................................................
6. Kategoria wiekowa............................................................................................................................................
7. Klasa sportowa……………………….....................................................................................................................
8. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem............................................................................................

..........................................................................................................................................................................
9. Nazwisko i imię trenera klubowego………………………………….....................................................................

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (określonych w § 5 ust. 1 i 2 uchwały i w
§ 7 uchwały)

l.p. Imię i nazwisko 
zawodnika

Nazwa 
imprezy

Data 
imprezy

Dyscyplina 
olimpijska/paraolimpijska, 

igrzysk głuchych*

Konkurencja olimpijska, 
paraolimpijska, 

nieolimpijska,  igrzysk 
głuchych*

Kategoria
wiekowa w 

jakiej 
zawodnik 
starował

Wynik

……………………...………
Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat z zawodów)
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/500/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 2012 roku

Data złożenia wniosku ……………………..
Nr wniosku………………

Biuro Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta Olsztyna

WNIOSEK
o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY

1. Nazwisko i imię trenera.…………………………………………………….......................................................
2. Adres zamieszkania…………………………………………………....................................................................
3. PESEL.......................................................................................................................
4. Nazwa klubu, którego kandydat jest trenerem........................................................................................

.................................................................................................................................................................
5. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie.....................................................................

...............................................................................................................................................................

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (określonych w § 8 ust. 1 i 4 uchwały)

l.p.
Imię i 

nazwisko 
zawodnika

Nazwa 
imprezy

Data 
imprezy

Dyscyplina 
olimpijska/para- 

olimpijska, igrzysk 
głuchych*

Konkurencja 
olimpijska/paraolimpijska,

nieolimpijska,  igrzysk 
głuchych*

Kategoria 
wiekowa
w jakiej 

zawodnik 
starował

Wynik

…………………..…………….
Podpis wnioskodawcy
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