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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 31 i art. 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie jednostki samorządu 
terytorialnego mogą przyznawać i finansować: 

1. nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,  
2. nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,  
3. wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej.   
 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały: 

−−−− szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród  
i wyróżnień, o których mowa w pkt. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy,  

−−−− warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa w pkt. 3, oraz 
rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć  
dla danej społeczności lokalnej. 

 
Najważniejsze zmiany wprowadzone przedłożoną uchwałą, w odniesieniu do uchwały  
nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie nagród i wyróżnień  
za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej uchwałą nr 290/XVII/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., 
polegają na:  

1. umożliwieniu nagradzania w danym roku większej liczby zawodników, osiągających wysokie 
wyniki sportowe oraz osób za osiągnięcia w działalności sportowej, 

2. zrównaniu wysokości nagród (do kwoty 5.000 zł), 
3. ustalenie jednej nagrody dla Najlepszego Sportowca Roku Miasta Rybnika (bez podziału  

na: w kategorii seniorów, w kategoriach młodzieżowych lub juniorskich),  
4. wprowadzeniu do katalogu „wyróżnień”  nagród rzeczowych o wartości jednostkowej 

nieprzekraczającej 500 zł, 
5. uznaniu za kwalifikowany wynik sportowy zajęcie miejsca od I do VIII na młodzieżowych 

igrzyskach olimpijskich oraz miejsca od I do V na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich World 
Games, 

6. opiniowaniu wniosków spełniających wymagania formalne tylko przez kapitułę, powołaną 
przez Prezydenta Miasta Rybnika, 

7. rozszerzeniu katalogu przesłanek, na podstawie których możliwe będzie pozbawienie 
nagrody/wyróżnienia, 

8. wprowadzeniu wymogu komputerowego lub maszynowego sporządzenia wniosku.  
 
Z uwagi na zakres zmian oraz nową formę określenia zasad przyznawania nagród/wyróżnień  
(regulamin), postanowiono uchylić obowiązującą uchwałę i wprowadzić nową. 
 
Przyjęcie nowych zasad przyznawania nagród i wyróżnień ma być zachętą i motywacją dla osiągania 
wysokich wyników sportowych oraz sposobem na promocję osiągnięć w dziedzinie sportu.  
 


