
OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ  NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr LVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2018 r. poz. 1536), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XI/82/2019 Rady 
Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego z 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia 
i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. 
poz. 1747). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 
3 uchwały Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego z 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały 
w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Sawicki 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Uchwała Nr LVIII/361/2018 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

 
(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla 
Gminy Nowogród Bobrzański oraz osiągnięty wynik sportowy. 

§ 2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na 
terenie Gminy Nowogród Bobrzański, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym jako zawodnik amatorski (nie pobierający wynagrodzenia z tytułu 
uprawiania sportu). 

§ 3. 1.  Nagroda  jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. 

2. Wyróżnienie stanowi dyplom i nagroda rzeczowa. 

3. Przyznanie nagrody nie wyklucza przyznania wyróżnienia tej samej osobie (zawodnikowi). 

§ 4. 1.  Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który: 

1) jest mieszkańcem Gminy Nowogród Bobrzański; 

2) uzyskał wysoki wynik sportowy w jednej z dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy 
Nowogród Bobrzański. 

2. Za uzyskanie wysokiego wyniku sportowego uznaje się udział co najmniej w zawodach lub rozgrywkach 
na szczeblu krajowym, poprzedzonych wcześniejszymi eliminacjami, a w szczególności w Mistrzostwach 
Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 
Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich. 

3. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy 
Nowogród Bobrzański: 

1) sporty indywidualne: 

a) lekkoatletyka, 

b) sporty walki: 

- boks, 

- karate, 

- kick-boxing, 

c) pływanie, 

d) taniec sportowy, 

e) strzelectwo, 

f) tenis stołowy; 
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g) 1)  badminton; 

2) sporty grupowe: 

a) koszykówka, 

b) piłka nożna, 

c) piłka ręczna, 

d) szachy, 

e) siatkówka, 

f) tenis stołowy. 

g) 2)  badminton, 

h) 3) lekkoatletyka; 

4. Nagrodę lub wyróżnienie za wysokie wyniki sportowe otrzymuje każdy zawodnik drużyny, która 
osiągnęła wyniki opisane w ust. 2 w rywalizacji w sportach grupowych. 

5. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym może 
być przyznana nagroda pieniężna do wysokości 8.000 złotych. 

6. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym może być 
przyznana nagroda pieniężna do wysokości 5.000 złotych. 

7. Zawodnikowi, który otrzymuje wyróżnienie za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym  lub 
międzynarodowym może być przyznana nagroda rzeczowa o wartości do 500 złotych. 

§ 5. Nagrodę lub wyróżnienie dla zawodnika lub drużyny przyznaje Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
na wniosek: 

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego; 

2) dyrektora szkoły lub placówki oświatowej; 

3) okręgowych związków sportowych; 

4) osób fizycznych. 

§ 6. 1.  Wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród należy kierować do Burmistrza Nowogrodu 
Bobrzańskiego  z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie sportu z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko zawodnika, w tym adres zamieszkania; 

2) nazwę szkoły/uczelni/miejsca pracy zawodnika; 

3) wskazanie uprawianej przez zawodnika dyscypliny sportu i kategorii wiekowej; 

4) nazwę i adres klubu sportowego; 

5) osiągnięcia uzasadniające przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawodnikowi; 

 
1) § 4 ust. 3 pkt 1 lit. g dodana przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego 

z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte 
wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1747) zmieniającej zapis nin. uchwały z dniem 3 lipca 
2019 r. 

2) § 4 ust. 3 pkt 2 lit. g dodana przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego 
z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte 
wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1747) zmieniającej zapis nin. uchwały z dniem 3 lipca 
2019 r. 

3) § 4 ust. 3 pkt 2 lit. h dodana przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego 
z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte 
wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1747) zmieniającej zapis nin. uchwały z dniem 3 lipca 
2019 r. 
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6) zgodę zawodnika na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrywania wniosków o przyznanie 
nagrody lub wyróżnienia. 

7) 4)  informację o uzyskanych nagrodach pieniężnych za uzyskane osiągnięcia sportowe otrzymane w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

3. Do wniosku należy załączyć: 

1) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu 
sportowego; 

2) 5)  oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia, a w przypadku 
jego braku, pisemne potwierdzenie osiągnięcia sportowego wystawione przez upoważnionego 
przedstawiciela  klubu lub stowarzyszenia sportowego, którego zawodnik jest członkiem; 

3) oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia za uprawianie sportu z tytułu podpisanego kontraktu lub 
umowy. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego nie jest równoznaczne z jego 
przyznaniem. 

§ 7. Wnioski  należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim lub przesłać 
pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród 
Bobrzański. 

§ 8. 1.  Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową, której 
zadaniem jest: 

1) badanie kompletności złożonych wniosków; 

2) ocena spełnienia kryteriów uprawniających do utrzymania nagrody lub wyróżnienia; 

3) opiniowanie złożonych wniosków dotyczących wyróżnień lub nagród dla zawodników kierując się  
osiągniętym wynikiem sportowym. 

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim 
niespokrewnieni z zawodnikami ubiegającymi się o nagrodę lub wyróżnienie. 

§ 9. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel 
corocznie w budżecie Gminy Nowogród Bobrzański. 

§ 10. Wykaz zawodników, którym przyznano wyróżnienia lub nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, 
jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. 

§ 11. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego podczas ważnych uroczystości 
gminnych lub sportowych. 

§ 12. 1.  Zawodnik traci prawo do nagrody lub wyróżnienia bezwarunkowo, jeżeli wskazane we wniosku 
osiągnięcia sportowe były nieprawdziwe. 

2. W przypadku dokonania wypłat finansowych nagrody przed ujawnieniem okoliczności, o których mowa 
w ust. 1, wypłacone nienależnie środki finansowe podlegają zwrotowi. 

§ 13. Zawodnik traci prawo do otrzymywania nagrody lub wyróżnienia jeżeli wystąpiła co najmniej jedna 
z poniższych okoliczności: 

1) wycofano wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia przed dniem otrzymania nagrody lub 
wyróżnienia; 

 
4) § 6 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 

13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 
sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1747) zmieniającej zapis nin. uchwały z dniem 3 lipca 2019 r. 

5) § 6 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej  Nowogrodu 
Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień 
za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1747) zmieniającej zapis nin. uchwały z dniem 
3 lipca 2019 r. 
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2) przed otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia unieważniono uzyskany wynik podlegający ocenie 
(dyskwalifikacja zawodnika z jego winy), bez względu na wpływ jaki miał unieważniony wynik  na 
przyznanie nagrody lub wyróżnienia. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.6) 

 
6) Uchwała weszła w życie z dniem 12 lipca 2018 r. 
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