
BM.0050.184.2021 

Zarządzenie Nr  184/2021 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 11 października 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Przedmiot konsultacji. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia 

Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  11 września 2021 r., a termin zakończenia na 

18 września 2021 r.  

 

§ 3. Forma konsultacji 

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały 

Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3)   osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w wyznaczonym na czas ogłoszenia 

na obszarze RP stanu epidemii miejscu, tj. w przedsionku budynku Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

mailto:urzad@kobylka.pl


 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projekt  

 

z dnia 11 października 2021 r.  

Zatwierdzony przez .......................... 
 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia ...... października 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 

sportowe 

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

z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 

sportowe, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród i wyróżnień określona jest 

corocznie w uchwale budżetowej Miasta Kobyłka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/287/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie 

przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kobyłka 

z dnia ….. października 2021 r. 

Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. 1. Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:  

1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Miasta Kobyłka, 

2) uprawia jedną z dyscyplin sportu, objętą zakresem realizacji związku znajdującego się w wykazie 

polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 

3) osiąga wysokie wyniki sportowe 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich 

wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Za wysoki wynik sportowy uważa się: 

1) udział we współzawodnictwie krajowym, należy przez to rozumieć zajęcie miejsc od I do IV 

w Mistrzostwach Polski (wszystkich kategorii wiekowych). W sportowych grach zespołowych należy 

przez to rozumieć awans do wyższej klasy rozgrywkowej, z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny; 

2) udział we współzawodnictwie organizowanym przez dany Związek Sportowy lub Szkolny Związek 

Sportowy w klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc od I do IV Pucharu Polski. W sportowych grach 

zespołowych należy przez to rozumieć dotarcie do poziomu 1/2 finału wojewódzkiego, 

z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny; 

3) udział w dyscyplinach indywidualnych za zajęcie miejsca od I do IV w Mistrzostwach Polski lub 

w dyscyplinach zespołowych za zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Województwa 

Mazowieckiego, a w Mistrzostwach Polski od I do V organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy; 

4) udział we współzawodnictwie międzynarodowym, należy przez to rozumieć: 

a) zajęcie miejsca od I do VII w Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach 

Świata, Uniwersjadach, Pucharach Europy, 

b) zajęcie miejsca od I do X w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach 

Paraolimpijskich, Olimpiadach Specjalnych. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne 

i drużynowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. 

§ 3. 1. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane również: 

1) trenerom klubowym zawodników, zasłużonym w osiąganiu przez szkolonych zawodników wyników, 

o których mowa w § 2; 

2) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

2. Nagroda dla trenera nie może być wyższa niż 50% wysokości Nagrody przyznanej zawodnikowi, 

który jest jego podopiecznym. 



3. Jeżeli trener prowadzi grupę zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie indywidualnym, to kwota Nagrody nie może być wyższa niż 80% wysokości 

Nagrody przyznanej najlepszemu trenowanemu przez niego zawodnikowi. 

4. Jeżeli wielu trenerów prowadzi w klubie jednego zawodnika i ich praca składa się na osiągnięcie 

sportowe tego zawodnika, wówczas kwota Nagrody zostaje podzielona w równych częściach pomiędzy tych 

trenerów. 

5. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego 

lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. 

§ 4. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Kobyłka z własnej inicjatywy lub na wniosek 

podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-6, w szczególności gdy zawodnik: 

1) w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od I do V w Mistrzostwach Polski lub w dyscyplinach 

zespołowych zajął miejsce od I do III w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego, 

a w Mistrzostwach Polski od I do VI organizowanych przez dany związek sportowy; 

2) uczestniczył w zawodach/turniejach międzynarodowych jako Reprezentant Polski - jest członkiem 

reprezentacji Polski, a w sportach zespołowych reprezentacji co najmniej szczebla wojewódzkiego. 

3. Burmistrz Miasta Kobyłka z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa 

w § 5 ust. 1 pkt 1-6 może przyznać nagrodę specjalną za całokształt pracy trenerskiej. 

§ 5. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia są:  

1) kluby sportowe, związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe, 

2) pełnoletni sportowiec, rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego sportowca, 

3) trener. 

4) Miejska Rada Sportu w Kobyłce; 

5) zawodnik, w przypadku zawodników niezrzeszonych; 

6) rodzice/prawni opiekunowie w przypadku niepełnoletniego zawodnika niezrzeszonego. 

2. Do wniosku, o którym w ust. 1 należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego 

wyniku we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

3. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka w terminie do 31 stycznia danego roku 

kalendarzowego z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za poprzedni rok kalendarzowy. Za datę złożenia 

wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Burmistrz może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków. 

§ 6. Formę oraz wysokość nagród ustala Burmistrz Miasta Kobyłka w ramach środków 

zagwarantowanych w budżecie Miasta, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Rady Sportu w Kobyłce. 

§ 7. 1. Nagroda jest jednorazową nagrodą pieniężną przyznawaną na podstawie niniejszej uchwały. 

2. Jednorazowa indywidualna nagroda finansowa dla zawodnika lub trenera nie może przekroczyć 

4 000 zł, a w przypadku drużyny 5 000 zł. 

3. Wysokość oraz ilość nagród finansowych uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel 

w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Kobyłka. 



4. Wysokość nagrody różnicuje się w zależności od zdobytego miejsca. 

5. W jednym roku zawodnik, drużyna lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

6. Przyznane nagrody finansowe zostaną wypłacone w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek 

bankowy nagrodzonego zawodnika lub trenera. 

7. W przypadku wypłaty nagród dla zawodników niepełnoletnich, uprawnieni do ich odbioru są rodzice 

lub prawni opiekunowie. 

§ 8. Zawodnicy, trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, 

którym zostanie przyznana Nagroda, składają na potrzeby wypłaty nagrody i do celów podatkowych, 

oświadczenie zawierające ich dane osobowe. 

§ 9. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 5, nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody, mimo 

spełnienia przez zawodnika, trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej 

kryteriów warunkujących otrzymanie Nagrody. 

2. Wykaz nagrodzonych zawodników, trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Kobyła 

§ 10. 1. Wyróżnienie może mieć formę medalu, statuetki, pucharu, dyplomu okolicznościowego oraz 

pisemnego honorowego wyróżnienia w formie podziękowania. 

2. W jednym roku kalendarzowym zawodnik, drużyna lub trener może otrzymać kilka wyróżnień. 

3. Za jedno osiągnięcie sportowe może być przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie. 

4. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywać się będzie uroczyście, w terminie wyznaczonym przez 

Burmistrza Miasta Kobyłka. 

§ 11. 1. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie zawodników, trenerów i innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej roszczeń o przyznanie i wypłatę Nagrody, bądź 

wyróżnienia. 

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nieprzyznania Nagrody lub wyróżnienia odwołanie 

nie przysługuje. 

§ 12. Burmistrz Miasta Kobyłka z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych 

w § 5. ust.1  pozbawia nagrody lub wyróżnienia sportowego w przypadku, gdy: 

1) zawodnik został czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowany; 

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku 

sportowego; 

3) we wniosku o przyznanie nagrody stwierdzono podanie nieprawdziwych danych o osiągniętych 

wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody. 

§ 13. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu dotyczącym stypendiów 

sportowych Miasta Kobyłka jest Burmistrz Miasta Kobyłka 

2. Dla realizacji zadań wynikających z uchwały przetwarza się dane osobowe: zawodników, trenerów 

oraz rodziców lub opiekunów niepełnoletnich zawodników. 

3. Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, 

są członkowie Miejskiej Rady Sportu Miasta Kobyłka. 



Załącznik do Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród oraz  wyróżnień za osiągnięte 

wyniki sportowe 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH 

WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM I 

KRAJOWYM 

⸋  zawodnikowi 

⸋  drużynie 

⸋  trenerowi 

⸋  innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Informację dodatkowe**: 

Telefon:  

E-mail:  

Dane kandydata do nagrody/wyróżnienia: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Data urodzenia:  

Dyscyplina sportu:  

Informację dodatkowe**: 

Telefon:  

E-mail:  

Oświadczam, że kandydat (należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich 

kwadratach): 

⸋ jest mieszkańcem Miasta Kobyłka; 

⸋ osiąga wysokie wyniki sportowe. 

⸋ uprawia jedną z dyscyplin sportu, objętą zakresem realizacji związku znajdującego się w wykazie 

polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej pod nr ……......; 

⸋ jest trenerem klubowym zawodników, zasłużonym w osiąganiu przez szkolonych zawodników 

wyników 

⸋ jest inną osobą wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej 



1. Wnioskuję o przyznanie (należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich 

kwadratach): 

⸋ nagrody: 

- finansowej w wysokości  

- rzeczowej, poprzez zakup  

⸋wyróżnienia 

2. Osiągnięcia zawodnika zgodnie z § 2  załącznika nr 1 uchwały (w przypadku trenera opisać 

osiągnięcia zawodnika do których realizacji się przyczynił): 

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

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

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

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

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

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

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

3. Opinia o kandydacie: 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………. 

miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 

** informacje nieobowiązkowe 

Załączniki: 

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe; 

2) …................................................................................................................ 

Oświadczam, że: 

1. Dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zapoznałam/em się z Uchwałą Rady Miasta Kobyłka Nr ………………. z dnia 

………………., w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym 

i spełniam/kandydat spełnia wszystkie kryteria wymienione w § 1. załącznika nr 1 tej uchwały. 

3. Wyrażam zgodę na otrzymanie nagrody/wyróżnienia. 

………………………………………………… 

miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 



Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Kobyłka jest: Burmistrz Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka. 

2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Kobyłka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu email: urzad@kobylka.pl    

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie 

Miasta w Kobyłce. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-e 

ogólnego rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.  

zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 

- realizacji umów zawartych z kontrahentami ; 

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 217 z późn. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - 

przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają 

Państwo prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo 

prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

mailto:urzad@kobylka.pl
mailto:urzad@kobylka.pl
mailto:urzad@kobylka.pl


- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

- wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia. 

9. Prawa te są wykonywane przez Państwa również względem tych osób, w stosunku do 

których sprawowana jest prawna opieka. 

10. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została 

ona wyrażona. Od tego momentu Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. 

11. W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani 

do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

……………………………………………… 

miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 

z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody i wyróżnienia za 

osiągnięte wyniki sportowe. 

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało dostosowaniem zapisów do rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2020 r. stwierdzającym nieważność uchwały 

Nr XXXI/252/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania nagród 

i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

i krajowym. 

Prezentowany kształt dokumentu pozwoli na większą przejrzystość i skuteczność w przyznawaniu 

nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym. 

Projekt został przedstawiony do skonsultowania i zaopiniowania Miejskiej Radzie Sportu oraz 

Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


