
UCHWAŁA NR XXIII/135/07 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, warunków i szczegółowych 

zasad oraz trybu ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku z ich 
osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie 
uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 

Określa się rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, warunki i szczegółowe zasady 
oraz tryb ich przyznawania zawodnikom, uwzględniając ich osiągnięcia sportowe oraz wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 
 

§ 2. 
 

Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane: 
a) zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Mosina, 
b) uczniom szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Mosina, 

osiągającym wysokie wyniki sportowe.  
 
 

§ 3. 
 

Wnioski o przyznanie wyróżnień i  nagród pieniężnych mają prawo składać: 
1) zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych, 
2) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Mosina, 
3) okręgowe związki sportowe, 
4) osoby fizyczne (wymagane poświadczenie o osiągnięciach zawodnika wydane przez 

macierzysty klub lub okręgowy związek sportowy). 
 

 
§ 4. 

 
Zawodnicy i uczniowie wymienieni w § 2, ubiegający się o przyznanie wyróżnienia lub nagrody 
pieniężnej, muszą spełniać następujące warunki: 

- posiadać status amatora (należy przez to rozumieć zawodnika uprawiającego sport  
na  podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna),  

- być w wieku do 21 lat, 
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- uprawiać  dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 stycznia 2001 r. w  sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których 
mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania 
zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8, poz. 67), 

- osiągać wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym, 

- wywiązywać się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzegać powszechnie 
obowiązujących norm społecznych.  

 
 

§ 5. 
 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są raz w roku. 
2. Wysokość nagród pieniężnych indywidualnych wynosi: 

a) I nagroda – 2000 zł,  
b) II nagroda – 1500 zł, 
c) III nagroda – 1000 zł.  

3. Wyróżnieniami za wysokie wyniki sportowe są: puchar i list gratulacyjny.  
 

 
§ 6. 

 
1. Wnioski o przyznawanie wyróżnień i nagród pieniężnych winny być kierowane do Rady   

Miejskiej w Mosinie. 
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, można składać osobiście w Biurze Rady Miejskiej  

lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, można również przesłać drogą pocztową na adres: Rada 

Miejska w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.  
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 
5. Komisja będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski dotyczące osiągnięć zawodników 

dokonanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku. 
6. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. 
  

 
§ 7. 

 
Nabór wniosków ogłasza się od 1 marca i trwa do 31 marca każdego roku. 

 
 

§ 8. 
 

Druk wniosku o przyznanie wyróżnienia i nagrody pieniężnej dostępny jest na stronie 
www.mosina.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, pl. 20 Października 1. 

 
 

§ 9. 
 

1. Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie. 
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2. W pracach komisji, o której mowa w ust. 1, biorą również udział, z prawem do głosowania: 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego  
w Mosinie. 

3. Na posiedzenie komisji mogą być zapraszane osoby w charakterze konsultantów wyłącznie  
z głosem doradczym. 

 
 

§ 10. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie wspólnie z Burmistrzem Gminy Mosina zawiadamia 
wyróżnionego lub nagrodzonego zawodnika o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody pieniężnej.  

 
 

§ 11. 
 

Informacja o przyznanych wyróżnieniach i nagrodach zostanie podana do publicznej 
wiadomości.  
 
 

 § 12. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 13. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Reprezentanci szkół, klubów i stowarzyszeń sportowych Gminy Mosina oraz zawodnicy 
zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Mosina swoimi wysokimi wynikami i osiągnięciami 
sportowymi promują gminę na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Niniejsza uchwała 
stwarza możliwość przyznawania im z tego tytułu wyróżnień i nagród pieniężnych, które będą 
formą podziękowania i uznania. Przyznanie nagród utalentowanym zawodnikom będzie też 
dodatkową motywacją dla uzyskiwania przez nich lepszych wyników sportowych oraz ułatwi im 
rozwój sportowej kariery. 

W podstawie prawnej projektu uchwały powołano się na postanowienia art. 28 ustawy  
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) oraz art. 37 
ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 późn. 
zm.) celem umożliwienia składania wniosków o nagrody i wyróżnienia sportowcom 
posiadającym licencje zawodnika i nieposiadającym tej licencji. 
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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         Załącznik  
         do uchwały nr XXIII/135/07 
         Rady Miejskiej w Mosinie 
         z dnia 28 grudnia 2007 r. 
                  

 
Wniosek 

o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej 
dla wyróżniającego się sportowca Gminy Mosina za osiągnięcie wysokich 

wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym. 

 
 
 
1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
2. Data urodzenia : ..................................................................................................................... 
 
3. Adres zamieszkania : ............................................................................................................. 
 
4. Klub/szkoła : ........................................................................................................................... 
 
5. Dyscyplina: ............................................................................................................................. 
 
 
Osiągnięcia sportowe:  ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
.................................dnia .................................               .......................................................... 

(pieczęć i podpis) 


