Załącznik
do Uchwały Nr 92/XI/2003
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2003 roku
z późn. zm.

REGULAMIN
przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy
za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy
reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy
§ 1.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane jeden raz w roku w dyscyplinach
sportowych ujętych w wykazie dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą
działać polskie związki sportowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2001 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.).
§ 2.
1. Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe
(indywidualnie lub drużynowo):
− miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
− miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
− miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
− miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
− miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
− zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
− szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej
w kategorii seniorów.
2. Komisja Opiniująca rozpatruje przedstawione wnioski i zgłasza Prezydentowi
Miasta Częstochowy propozycje kandydatów do nagrody Miasta Częstochowy
I, II, III stopnia.
3. Stopień nagrody dla poszczególnych kandydatów określa Komisja Opiniująca
na podstawie ilości przyznanych punktów, zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały.
4. Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania nagród podejmuje Prezydent
Miasta Częstochowy.
§ 3.
Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe
(indywidualnie lub drużynowo):
−
miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach
młodzieżowych,
−
miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
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§ 4.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:
−
zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku
sportowego,
−
trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.
2. Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze
reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy
z następującymi ograniczeniami:
− w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego
stowarzyszenia,
− za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
− 1 działacz z jednego stowarzyszenia.
§ 5.
1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
w oparciu o opinię, powołanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Komisji
Opiniującej, w skład której wchodzą:
Przewodniczący Komisji - Zastępca Prezydenta, odpowiedzialny za sprawy
sportu oraz członkowie Komisji:
− Przewodniczący oraz 2 przedstawicieli właściwej Komisji Rady Miasta
Częstochowy,
− Naczelnik oraz 2 przedstawicieli właściwego Wydziału Urzędu Miasta
Częstochowy do spraw sportu.
2. Prezydent Miasta Częstochowy może przyznać z własnej inicjatywy nagrody
i wyróżnienia za szczególny wkład w rozwój kultury fizycznej w Częstochowie.
§ 6.
Kandydatury do nagrody i wyróżnienia mogą wnosić:
−
Radni Miasta Częstochowy,
−
stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
−
właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.
§ 7.
1. Wnioski z propozycjami kandydatów należy składać w kancelarii Urzędu Miasta
Częstochowy w terminie ustalonym przez właściwy wydział Urzędu Miasta
Częstochowy do spraw sportu.
2. Komisja Opiniująca dokonuje oceny złożonych wniosków i przedstawia
kandydatów Prezydentowi Miasta Częstochowy z uzasadnieniem wyboru.
3. Komisja Opiniująca może przedstawić więcej niż jedną kandydaturę
lub nie przedstawić żadnej.
§ 8.
Wnioski dotyczące kandydatów powinny zawierać:
−
dane nt. wnioskodawcy (nazwa organizacji, instytucji lub imię i nazwisko oraz
adres i telefon),
−
dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia (imię i nazwisko,
miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia
(ew. sekcji), którego członkiem jest kandydat),
−
informację nt. działalności kandydata w stowarzyszeniu: jako zawodnika,
trenera lub działacza,
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−

−

informację nt. osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie
(wskazane dołączenie komunikatu z zawodów, podczas których zawodnik
uzyskał dane osiągnięcie),
uzasadnienie wniosku.

§ 9.
Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w terminie ustalonym przez
Przewodniczącego Komisji Opiniującej, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie,
licząc od dnia ostatecznego złożenia wniosków.
§ 10.
Obrady Komisji Opiniującej są tajne do czasu zatwierdzenia wyników
przez Prezydenta Miasta Częstochowy, który podejmuje ostateczną decyzję w
sprawie przyznania nagród.
1.
2.
−
−
−

3.
4.

§ 11.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane są w formie
pieniężnej oraz rzeczowej.
Nagrody pieniężne ustala się w następujących wysokościach:
nagroda I stopnia - do 3.000 zł brutto,
nagroda II stopnia - do 2.000 zł brutto,
nagroda III stopnia - do 1.000 zł brutto.
Stopień nagrody i jej wysokość dla poszczególnych kandydatów określa
Komisja Opiniująca w zależności od uchwalonego przez Radę Miasta planu
wydatków dla właściwego wydziału w ramach budżetu miasta na dany rok.
Wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane są
w formie rzeczowej, np. plakietek, dyplomów, nagród książkowych, statuetek
lub pucharów.

§ 12.
Nagrody i wyróżnienia Miasta Częstochowy za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej są wypłacane i zakupywane ze środków budżetu Miasta Częstochowy
na prawach powiatu.
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