
Załącznik  

do Uchwały Nr XXVIII/394/2021  

Rady Miasta Mława 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

Regulamin dotyczący szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława 

 

§ 1. Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława, zwane dalej „nagrodami”.  

§ 2. 1. Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu Miasta Mława dla środowiska sportowego 

za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej.  

2. Nagrody mają charakter uznaniowy. 

3. Nagrody ustanowione są dla: 

1) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zwanych dalej „zawodnikiem”, w tym dla:  

a)  zawodników klubów sportowych mających swoją siedzibę w Mławie  

i reprezentujących tenże klub oraz innych zawodników reprezentujących Miasto 

Mławę; 

b) zawodników pochodzących z Miasta Mława, reprezentujących inny klub sportowy;  

2) dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 

sportowym, zwanych dalej „trenerem”.  

4. Zawodnikowi, trenerowi przyznawana jest nagroda jednorazowo, raz w roku niezależnie  

od ilości i doniosłości osiągnięć.  

§ 3. 1. Nagrody przyznaje się zawodnikowi, o którym mowa w § 2 ust. 3, będącemu w wieku 

młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, zgodnie z systemem sportu 

młodzieżowego. 

2. Nagrody mogą zostać przyznane w dyscyplinach nieolimpijskich zawodnikowi o którym 

mowa w § 2 ust. 3, będącemu w wieku młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, 

jak i seniora.  

3. Nagrody przyznaje się zawodnikowi, o którym mowa z § 2 ust. 3, który osiąga wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, a swoimi wysokimi wynikami  

i osiągnięciami sportowymi promuje Miasto Mława oraz spełnia jeden z następujących 

warunków: 

1) ma osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, 



mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji 

generalnej pucharu Europy,  

2) ma osiągnięcia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, ogólnopolskich prestiżowych turniejach klasyfikacyjnych, 

Mistrzostwach Polski,  

3) w przypadku gier zespołowych ma osiągnięcia na szczeblu minimum wojewódzkim.  

§ 4. 1. Nagrody przyznaje się trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym zawodników  

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 

sportowym oraz wykażą osiągnięcia sportowe trenowanych zawodników.  

2. Przyznanie nagrody trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego 

przyznania nagrody zawodnikowi. 

§ 5. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 lub § 3 

regulaminu w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium/nagrody tj. w okresie  

od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia.  

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:  

1) władze klubu i organizacji sportowej; 

2) pełnoletni zawodnik, którego osiągnięcia potwierdzą władze klubu i organizacji 

sportowej; 

3) trener, jako zainteresowana osoba. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodnika / trenera stanowi Załącznik  

do niniejszego regulaminu.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca składa w terminie od dnia 15 września  

do 31 października danego roku kalendarzowego, w Kancelarii Urzędu Miasta Mława w wersji 

papierowej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku 

do urzędu), Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.  

4. Dopuszcza się składanie wniosku w postaci elektronicznej, przy czym wniosek taki powinien 

być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów jako załączniki  

do wniosku.  

5. Wniosek, który wpłynie po terminie określonym w ust. 3 nie będzie rozpatrywany.  

6. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę, które potwierdzają osiągnięcia. 



7. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest jednoznaczne z zapewnieniem  

ich przyznania. 

8. Czynności związane z analizą formalną i merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja 

powołana przez Burmistrza Miasta Mława. 

9. Imienny skład Komisji oraz tryb jej pracy ustala Burmistrz Miasta Mława zarządzeniem.  

10. Wnioski o przyznanie nagrody niespełniające wymogów określonych w regulaminie 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

11. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i jego przyczynach wnioskodawca będzie 

informowany na piśmie.  

§ 7. 1. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Mława na podstawie propozycji Komisji.  

2. Ustanawia się następującą liczbę i wysokość nagród Burmistrza Miasta Mława: 

1) dla zawodnika – 2 nagrody w wysokości 2 500,00 zł, 3 nagrody w wysokości 

1 500,00 zł, 3 nagrody w wysokości 1 000,00 zł; 

2) dla trenera – 3 nagrody w wysokości 2 500,00 zł. 

3. W przypadku, gdy nie zostaną przyznane nagrody w liczbie, bądź wysokości  określone  

w ust. 2, Komisja może zaproponować inny podział nagród, biorąc pod uwagę znaczenie 

danego sportu dla Miasta Mława oraz osiągnięty wynik sportowy. 

4. Rozpatrzenie złożonych wniosków następuje w formie decyzji administracyjnej w sprawie 

przyznania lub odmowy przyznania nagrody. 

5. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody i jej wysokości Burmistrz Miasta Mława 

informuje wnioskodawcę na piśmie.  

6. Wykaz osób, którym przyznano nagrodę podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Mława.  

§ 8. 1. Nagroda wypłacana jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w kasie 

Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zawodnika  

lub przedstawiciela ustawowego zawodnika, trenera.  

2. Przed wypłatą nagród, zawodnik lub przedstawiciel ustawowy zawodnika, trener, składa 

oświadczenie o numerze konta na jakie ma być wypłacone nagroda wraz z danymi jego 

właściciela.  

3. Zawodnik, trener, któremu przyznano nagrodę otrzymują pamiątkowe dyplomy, które 

Burmistrz Miasta Mława wręcza w sposób uroczysty. 

§ 9. Nagroda przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 

bankowy Miasta Mława. 


