
Uchwała Nr XLIV / 406 / 2017 
Rady Miasta Ząbki 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
  

 w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe   

  

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 

1170, 1171 i 1321 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 

i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zwanych dalej „nagrodami”, które są 

wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu.   

 

§ 2. 

1. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, zwana dalej „zawodnikiem”, która łącznie spełnia 

następujące kryteria: 

1) jest mieszkańcem miasta Ząbki; 

2) uprawia dyscyplinę olimpijską, z wyłączeniem zimowych dyscyplin olimpijskich 

albo dyscyplinę paraolimpijską; 

3) osiąga wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym określone w § 3.  

2. Potwierdzenia statusu mieszkańca miasta Ząbki zawodnika dokonuje się na podstawie: 

1) kopii dowodu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu; 

2) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego zawodnika w podatku dochodowym od 

osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o nagrodę; 

3) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców lub opiekunów prawnych 

małoletniego zawodnika  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku o nagrodę. 

3. Przez dyscyplinę olimpijską i dyscyplinę paraolimpijską, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

należy rozumieć dyscyplinę objętą programem odpowiednio: 

1) ostatnich Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, które zakończyły się 

przed dniem złożenia wniosku o nagrodę albo; 

2) Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, które trwają w dniu złożenia 

wniosku o nagrodę, albo; 

3) najbliższych Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, które rozpoczną się 

po dniu złożenia wniosku o nagrodę. 

 

§ 3. 

Do otrzymania nagrody uprawniony jest zawodnik, który:  

1) zajął miejsce medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, 

mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub zawodach organizowanych przez 

międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy,  

2) został powołany przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentowania 

kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, mistrzostwach 

Świata lub Europy,  

3) uzyskał w eliminacjach ogólnokrajowych kwalifikację do udziału w mistrzostwach 

Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

 

 

 

 



§ 4. 

1. Ustala się następujące wysokości nagród brutto dla:  

1) zawodnika, który zajął miejsce medalowe w zawodach organizowanych przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), światowe i międzynarodowe 

federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy:  

a) na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar)  - 

 w wysokości 6.000,00 zł, 

b) na mistrzostwach świata (MŚ) - w wysokości 4.100,00 zł; 

c) na mistrzostwach Europy (ME)  - w wysokości 3.000,00 zł; 

d) na mistrzostwach Polski (MP)  - w wysokości 1.800,00 zł; 

e) na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – w wysokości 1.200,00 

zł; 

2) zawodnika, który zakwalifikował się do udziału:  

a) w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar)

 – w wysokości 3.000,00 zł, 

b) w mistrzostwach świata (MŚ)  - w wysokości 1.800,00 zł; 

c) w mistrzostwach Europy (ME)  - w wysokości 1.400,00 zł; 

d) w mistrzostwach Polski (MP)  - w wysokości 800,00 zł; 

e) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – w wysokości 800,00 zł. 

2. Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub więcej  

wyników sportowych uprawniających do nagrody, można przyznać jedną, najwyższą 

kwotowo nagrodę.  

 

§ 5. 

Nagrody  przyznaje Burmistrz Miasta Ząbki, zwany dalej „Burmistrzem”, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii komisji powołanej do opiniowania wniosków o nagrodę, zwanej dalej 

„Komisją”.   

 

 § 6. 

1. Komisję powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia. 

2. Komisja składa się z 5 członków, w tym: 

1) dwóch przedstawicieli Burmistrza; 

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Ząbki; 

3) jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na terenie miasta 

Ząbki. 

3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji, 

który kieruje jej pracami oraz sekretarza, który sporządza protokoły z posiedzeń, a w razie 

nieobecności przewodniczącego kieruje pracami Komisji.  

5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Niezłożenie oświadczenia przez członka 

komisji skutkuje jego wykluczeniem ze składu Komisji. W miejsce członka, który nie 

złożył oświadczenia powołuje się kolejna osobę, stosując odpowiednio przepisy ust. 2. 

6. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3 członków, w tym 

przewodniczący lub sekretarz.  

7. Komisja dokonuje analizy złożonych wniosków o przyznanie nagród, opiniuje je terminie 

do dnia 30 kwietnia danego roku oraz przedstawia Burmistrzowi, który podejmuje 

ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody. 

8. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.  

9. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni 

na posiedzeniu. Protokół zawiera: 

1) listę obecności członków Komisji; 



2) listę rozpatrywanych wniosków o nagrodę; 

3) oświadczenia członków Komisji o bezstronności stanowiące załączniki do protokołu; 

4) informację o dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej wniosków; 

5) listę kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody.    

10. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

11. Obsługę Komisji zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ząbki właściwa 

w sprawach sportu.    

 

§ 7. 

1. Wnioski w sprawie przyznania nagród  składa się do dnia 31 stycznia roku następującego 

po roku, w którym zawodnik osiągnął wybitny wynik sportowy uprawniający do 

otrzymania nagrody.  

2. Wniosek o nagrodę składa się do Burmistrza. 

3. Wniosek o nagrodę może być złożony przez:  

1) zawodnika; 

2) rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika;  

3) radnego Rady Miasta Ząbki;  

4) szkołę, do której uczęszcza zawodnik;  

5) właściwy polski związek sportowy lub krajową organizację sportową osób 

niepełnosprawnych, w których pełnoletni zawodnik jest zrzeszony;  

6) klub sportowy, w którym pełnoletni zawodnik jest zrzeszony; 

7) organizację pozarządową mającą siedzibę i prowadzącą działalność na terenie miasta 

Ząbki. 

4. Wzór wniosku o nagrodę stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o nagrodę Komisja niezwłocznie 

wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dniu od dnia doręczenia 

powiadomienia wnioskodawcy.  

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:  

1) złożenia po terminie; 

2) cofnięcia przez wnioskodawcę; 

3) rezygnacji zawodnika z nagrody; 

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie; 

5) uzyskania przez Komisję  informacji o zdyskwalifikowaniu zawodnika, jeżeli 

dyskwalifikacja ma związek z osiągnięciami, za które nagroda miałaby zostać 

przyznana.. 

 

§ 8. 

1. Nagrodę przyznaną na podstawie uchwały wypłaca się zawodnikowi w terminie do dnia 30 

czerwca danego roku na rachunek bankowy wskazany we wniosku o nagrodę. 

2. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości w Ząbkowskiej 

Gazecie Samorządowej „Co słychać?”, wskazując imię i nazwisko zawodnika oraz 

wysokość otrzymanej nagrody.  

3. Łączna wysokość nagród nie może przekroczyć rocznie kwoty 35 000 zł.  

4. Jeżeli w danym roku budżetowym, ze względu na liczbę zawodników zgłoszonych do 

nagrody, kwota określona zgodnie z ust. 5 okazałaby się niewystarczająca, wszystkie 

przyznane nagrody ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu o taki sam procent aż do 

osiągnięcia poziomu pozwalającego wypłacić te nagrody w ramach kwoty, o której mowa w 

ust. 5.  

5. Jeżeli przyznana nagroda nie została jeszcze wypłacona, Burmistrz, po zasięgnięciu opinii 

Komisji,  rozstrzyga o pozbawieniu nagrody zawodnika, który został dożywotnio lub 

czasowo zdyskwalifikowany przez władze właściwego związku sportowego. 



6. Zobowiązania finansowe związane z wypłatą nagród będą pokrywane z budżetu Miasta 

Ząbki dział 926 rozdział 92695 § 3250 do wysokości określonej corocznie w uchwale 

budżetowej. 

 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki i przewodniczącemu Komisji.  

 

§ 10. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., po uprzednim ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Ząbki.  

  



 

 

 

Załączniki 

do uchwały Nr XLIV / 406 / 2017 

Rady Miasta Ząbki  

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
Załącznik nr 1 

WNIOSEK O NAGRODĘ DLA ZAWODNIKA ZA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

 

Data: ………………………… r. 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem odręcznym lub drukowanym. Wnioski nieczytelnie 

wypełnione nie będą rozpatrywane. 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/ nazwa: 

…………………………………………………………………….…......................................... 

 

2.    Adres:    

(Wypełnia wnioskodawca indywidualny) 

miejscowość…………………………………ul…………………….………………………….. 

gmina………………………………..powiat …………………………………………………… 

województwo ……………………………………………………………………………….…… 

Telefon…………………………………..e-mail………………………………………………… 

(Wypełnia wnioskodawca instytucjonalny) 

siedziba w……………………………ul………………………..…………..………………….. 

gmina………………………………..powiat …………………………………………………… 

województwo ……………………………………………………………………………….…… 

właściwy rejestr (podać rejestr i numer) ………………………………………………………… 

Telefon…………………………………..e-mail………………………………………………… 

 

 



3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku: 

 

Imię i nazwisko ……………………………… tel. ………….………...........e-mail:………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Dane zawodnika: 
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..  

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania: miejscowość……………………ul……………………………………. 

gmina………………………………..powiat …………………………………………………… 

województwo ……………………………………………………………………………….…… 

4. PESEL…………………………………………………… 

5. Dyscyplina sportu uprawiana przez zawodnika: ……………………………………………… 

6. Klub: ………………………………………………………………………………………… 

7. Numer rachunku bankowego do przelewu środków finansowych (właściciel rachunku) 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Tel.: ………………………………… e-mail:……………... ………………………............ 
 

III. Uzasadnienie wniosku: 

 

Informacje dotyczące zawodnika 

 

1. Medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM), mistrzostw Polski (MP), 

mistrzostw Europy (ME), mistrzostw świata (MŚ), Igrzysk Olimpijskich (IO) lub Igrzysk 

Paraolimpijskich (IPar): 
 

a) dyscyplina sportowa 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) zajęte miejsce, zdobyty medal,  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

c) dokładna nazwa zawodów, miejsce i data zawodów 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

d) pozostałe osiągnięcia 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 



2. Kwalifikacja do OOM, MP, ME, MŚ, IO lub IPar 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

…………..………………………… …………………………………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                               (podpis/y Wnioskodawcy) 
 

 

 

Załączniki: 
 

1. Oświadczenie  k lubu sportowego  dotyczące  zawodnika,  potwierdzające  przynależność 

zawodnika do klubu (oświadczenie Nr 1 do wniosku). 

2. Komunikat  końcowy lub  inny dokument  potwierdzający wynik  sportowy zawodnika. 

3. Oświadczenie zawodnika (oświadczenie Nr 2 do wniosku). 

4. Oświadczenie wnioskodawcy o uczestnictwie zawodnika w zawodach w danej dyscyplinie 

sportu w roku kalendarzowym, którego dotyczy nagroda – w przypadku sportów 

indywidualnych lub drużynowych (oświadczenie Nr 3 do wniosku). 

5. Kopia dokumentu potwierdzającego status mieszkańca miasta Ząbki  



 

OŚWIADCZENIE Nr 1 

do wniosku o nagrodę dla 

zawodnika za osiągnięte 

wyniki sportowe 
 

 

OŚWIADCZENIE KLUBU SPORTOWEGO   

O PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODNIKA DO TEGO KLUBU  

 

 

Oświadczam/y, że ………………………………………………, ur. ……….……………….. 
(imię i nazwisko zawodnika)                                  (data urodzenia)                                            

zamieszkały 

 

………………………………………………………………….……………………………… 
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

był zawodnikiem klubu w dniu zdobycia/ uzyskania 

………………………………………………………....................... medalu/ miejsca na/w 

…………………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa mistrzostw, poziom rozgrywek, dyscyplina, miejscowość, data) 

 

 

………..…………………………... 
(Miejscowość, data) 

 

……………………………………… …………………………………….  
 (pieczątka klubu) (podpis/y osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania klubu) 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE Nr 2 

do wniosku o nagrodę dla 

zawodnika za osiągnięte 

wyniki sportowe 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

Ja, ………………………………………………………………..., / 

        
(w przypadku pełnoletniego zawodnika wpisać imię i nazwisko) 

 

     …………. ……………………………………………………., działający 

        
(w przypadku małoletniego  zawodnika lub zawodnika ubezwłasnowolnionego wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

jako rodzic lub opiekun prawny ……………………………………………………
*
, 

               
(w przypadku małoletniego  zawodnika wpisać imię i nazwisko zawodnika) 

oświadczam, że dane podane we wniosku o nagrodę dla zawodnika za osiągnięte wyniki 

sportowe są prawdziwe oraz zobowiązuję się do poinformowania  Burmistrza Miasta Ząbki 

o okolicznościach stanowiących podstawę pozbawienia nagrody za osiągnięte wyniki 

sportowe, przyznanej na podstawie przepisów wydanych przez Radę Miasta Ząbki. 

 

…………..…………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                       

…………..…………………… 
(czytelny podpis zawodnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
*
/danych osobowych mojego 

dziecka
*
/danych osobowych osoby nad którą sprawuję opiekę

*
 zawartych we  wniosku 

o przyznanie nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem tego 

wniosku i wypłatą nagrody. 
 

…………..…………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                       

…………..…………………… 
(czytelny podpis zawodnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

W przypadku przyznania nagrody wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

mojego imienia i nazwiska
*
/imienia i nazwiska mojego dziecka

*
 / imienia i nazwiska 

osoby, nad którą sprawuję opiekę
*
 wraz z informacją o wysokości przyznanej nagrody 

i wynikach sportowych, które stanowiły podstawę przyznania nagrody. . 

…………..…………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                       

…………..…………………… 
(czytelny podpis zawodnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

 

                                                           

*
 Niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE Nr 3 

do wniosku o nagrodę dla 

zawodnika za osiągnięte 

wyniki sportowe 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA  

O UCZESTNICTWIE W ZAWODACH  SPORTOWYCH 

W ROKU KALNENDARZOWYM…………………………….. 

 

                                             

…………………..…………  
         (Miejscowość, dnia) 

 

 

Oświadczam, że ja ……………………………………………........... w roku 
(imię i nazwisko zawodnika) 

 

kalendarzowym, którego dotyczy nagroda brałam/em udział w zawodach sportowych 

organizowanych przez 

……………………………………………………………………………………………….w

………………………………………………………………………….………………………... 
(dyscyplina) 

w sezonie ………………………………………………………………………………............ 
 

na podstawie karty zgłoszenia/ licencji/……...…………………………….…………………... 
                                                                    (inny dokument uprawniający do udziału w zawodach) 
 

Jednocześnie dostarczam kopię dokumentu potwierdzającego fakt mojego uczestnictwa 

w zawodach sportowych w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o nagrodę. 
 

 

 

…………………………………………….  

(podpis) 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMISJI OPINIUJĄCEJ 

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE  

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………….. oświadczam, iż jestem/nie 

jestem
*
 związany/a z zawodnikiem/drużyną

*
 zgłoszonym do nagrody za osiągnięte wyniki 

sportowe w roku  …..…..   ani z wnioskodawcą występującym o nagrodę. 

 

Oświadczam, co następuje:  
 

 Jestem/Nie jestem
*
 członkiem władz związku/ów, klubu/ów, w imieniu których 

zostały złożone wnioski o nagrodę 

 Jestem/Nie jestem
*
 członkiem związku/ów, klubu/ów, w imieniu których zostały 

złożone wnioski o nagrodę 

– Pozostaję/Nie pozostaję
*
 w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, opieki 

lub kurateli ani podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z  zawodnikiem/ami 

ani wnioskodawcą/ami. 

– W razie jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego, podanego w moim 

oświadczeniu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia nowego 

oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie przeze mnie 

złożone w terminie 3 dni od zajścia zmiany.   

 

……………………………………………………………………….. 

                                                                                   (Imię i nazwisko  członka  komisji, podpis) 

…………………………………. 
(Miejscowość, dnia)  

 

                                                           

*
 Niepotrzebne skreślić 


