
UCHWAŁA NR............…

RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

         z dnia........................…

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień „Utalentowanego Młodego
Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku”, oraz „Sportowej
Imprezy Roku” za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Na podstawie art. 7 ust.  1  pkt  10 i  art.  18 ust. 2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca 1990  r. o sa-
morządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  art. 31 ust 2 i 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się co następuje:

§ 1. 
Za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym w roku ubiegłym przyznaje  się  wyróżnienia „Utalentowanego Młode-
go Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku” oraz „Sportowej
Imprezy Roku”.
§ 2. 
Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym, mieszkańcom Starogar-
du Gdańskiego, osobom fizycznym wyróżniającym się osiągniętymi wynikami sportowymi oraz osiągnięcia-
mi w działalności sportowej, reprezentującym Starogard Gdański lub działającym na rzecz promocji miasta
Starogard Gdański.
§ 3.
1.Wnioski o przyznanie wyróżnień dla zawodników, trenerów, działacza sportowego oraz o przyznanie wy-
różnienia honorowego „Sportowej Imprezy Roku” może składać Prezydent Miasta Starogard Gdański, kluby
sportowe, Komisja ds. Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański, w terminie do 31 mar-
ca roku, w którym wyróżnienia zostają przyznane.
2. Wnioski, o których mowa w  ust.1 należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski.
3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański.
4. Wzory wniosków o przyznanie wyróżnień określonych w § 1 określone zostały w załącznikach do niniej-
szej uchwały.
§ 4.
1. Prezydent Miasta Starogard Gdański w drodze zarządzenia powołuje, określa skład i tryb pracy Komisji
do rozpatrywania wniosków.
2. Komisja do rozpatrywania wniosków dokonuje zgłoszeń do tytułu „Utalentowanego Młodego Sportow-
ca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku ” oraz „Sportowej Imprezy Roku”
Starogardu Gdańskiego w trakcie posiedzenia, na wzorach wniosków, które stanowią załączniki do niniej-
szej uchwały. 
§ 5. Po zapoznaniu się z opinią Komisji do rozpatrywania wniosków, o której mowa w § 4 ust. 1 Prezydent
Miasta Starogard Gdański przyznaje:
1) nie więcej niż dwudziestu pięciu sportowcom tytuł „Utalentowany Młody Sportowiec” oraz nagrodę rzeczo-
wą o wartości do 300 zł.
2) tytuły „Sportowiec Roku”, puchar/statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości:

I miejsce: 5.000 zł 
II miejsce: 2.000 zł
III miejsce: 1.000 zł

3) tytuły „Trener Roku” , puchar/statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości:
I miejsce: 3.000 zł
II miejsce: 2.000 zł
III miejsce: 1.000 zł

4) tytuł „Działacz Sportowy Roku” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł i puchar/statuetkę.
5) tytuł „Sportowa Impreza Roku” oraz puchar/statuetkę.
§ 6. Wyróżnienia przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański.



§ 7. Uroczyste wręczenie nagród z tytułu przyznanych wyróżnień powinno nastąpić do końca  roku, w któ-
rym przyznaje się wyróżnienia.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr XL/386/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w spra-
wie szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnię-
cia w działalności sportowej.
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje -
wództwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

  Anna Benert



Uzasadnienie

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) stwarza jednostkom samorządu
terytorialnego  możliwość ustanawiania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe,  trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień „Utalentowanego Mło-
dego Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku”, oraz „Sportowej
Imprezy Roku” za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, daje możliwość Ra-
dzie Miasta Starogard Gdański określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień, nagród rzeczowych
oraz pieniężnych biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla lokalnej społeczności.  Uchwała, powstała na
bazie doświadczeń i w wyniku konsultacji przeprowadzonych z środowiskiem sportowym miasta Starogard
Gdański. Celem priorytetowym jest stworzenie skutecznego mechanizmu nagradzania szczególnych osią -
gnięć indywidualnych sportowców, zaangażowania trenerów oraz działalności na rzecz rozwoju sportu i
promocji miasta Starogard Gdański, biorąc pod uwagę miniony rok. W budżecie Gminy Miejskiej Staro-
gard Gdański zabezpiecza się środki przeznaczone na nagrody pieniężne z 8.000, do 16.000 złotych celem
zwiększenia kwot i ilości nagród pieniężnych w ramach  wyróżnień „Utalentowanego Młodego Sportow-
ca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku” za osiągnięte wyniki sportowe i
osiągnięcia w działalności sportowej zgodnie z treścią uchwały.


