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UCHWAŁA NR XXIV/148/2012
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ust. 1 i art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857); RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uznaniu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w dziedzinie kultury fizycznej, ustanawia
się nagrody rzeczowe i finansowe Gminy Skarżysko Kościelne, zwane dalej wyróżnieniami i nagrodami.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa: Regulamin w sprawie zasad i trybu
przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej oraz określenia
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Nagrody wypłacane są ze środków budżetu gminy, określonych uchwałą budżetową na dany rok
budżetowy w dziale – Kultura Fizyczna i Sport.
§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne po zasięgnięciu opinii Gminnej
Rady Sportu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społeczny, zwanej dalej Komisją.
2. Komisja działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród,
wymienionego w § 1 ust. 2.
§ 3. Uchyla się uchwałę nr XLIII/243/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko Kościelne
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 3143

Przewodniczący Rady
Gminy
Paweł Wiatr
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/148/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.

REGULAMIN
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ
I NAGRÓD ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ
OKREŚLENIA RODZAJÓW WYRÓŻNIEŃ I WYSOKOŚCI NAGRÓD

§ 1. Zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika, osiągającym wysokie wyniki
w dziedzinie kultury fizycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
§ 2. 1. Wyróżnieniami, przyznawanymi zawodnikom, o których mowa w § 1 są:
1) dyplomy i listy gratulacyjne,
2) puchary, statuetki, plakietki,
3) drobne upominki rzeczowe, np. książki, stroje sportowe, sprzęt sportowy związany
z uprawianą dyscypliną sportową o maksymalnej wartości 500 zł .
2. Wartość upominku, do wysokości maksymalnej wskazanej w § 2 ust.1 pkt.3, w odniesieniu do
konkretnego wniosku proponuje każdorazowo Komisja.
3. Wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników w dziedzinie kultury fizycznej może otrzymać
zawodnik, który:
1) jest mieszkańcem Gminy Skarżysko Kościelne lub działa w klubie sportowym, mającym siedzibę na jej
terenie;
2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;
3) godnie reprezentuje Gminę Skarżysko Kościelne, wykazuje nienaganną postawę sportową
i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.
§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród, zwane dalej nagrodami:
1) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2.400 zł za:
- osiągniecie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – należy
przez to rozumieć udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich
Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Akademickich Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach
Europy, Pucharach Europy lub Paraolimpiadach albo Olimpiadach Głuchych;
2) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 1.200 zł za:
- osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to
rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach
Polski, Pucharach Polski, albo od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych),a w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie
sportowym i zajęcie na koniec sezonu wraz z zespołem w tabeli na szczeblu wojewódzkim od I do III miejsca
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w rozgrywkach, w których bierze udział powyżej 10 zespołów lub zajęcie I miejsca w rozgrywkach, w których
bierze udział do 10 zespołów, bądź powołanie zawodnika do kadry wojewódzkiej.
2. Wartość nagród, o których mowa w § 3 ust.1 pkt.1 i 2, w odniesieniu do konkretnego wniosku,
proponuje każdorazowo Komisja.
3. Nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników w dziedzinie kultury fizycznej może otrzymać
zawodnik, który spełnia warunki zawarte w § 2 ust. 2.
4. Zapisy dotyczące nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników – członków drużyn
sportowych w sportach zespołowych.
§ 4. Postanowienia §1-3 mają odpowiednie zastosowanie do zawodników posiadających licencję
zawodnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298
ze zm.), którzy osiągnęli wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej na szczeblu międzynarodowym lub
krajowym.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: stowarzyszenie kultury fizycznej, związek i klub
sportowy, dyrektor szkoły do której uczęszcza zawodnik, Rada Sportu oraz Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w terminie do 30 listopada.
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe zawodnika,
3) informację o kwalifikacjach i osiągnięciach sportowych zawodnika,
4) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz
przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody.
4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika;
2) dokumenty potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.
5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) złożenia po terminie;
b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
c) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
7. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 6. 1. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie do 30 grudnia danego roku, przekazuje wnioski o
przyznanie nagrody, Komisji, po uprzednim ich zaopiniowaniu przez Gminną Radę Sportu.
2. Do kompetencji Komisji, należy opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym.
3. Komisja po zaopiniowaniu wniosków niezwłocznie przedkłada swoje propozycje Wójtowi
Gminy Skarżysko Kościelne celem podjęcia decyzji zarówno w zakresie przyznania nagrody lub wyróżnienia,
jak i wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia.
§ 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu
………………………….
(wnioskodawca)

Miejscowość, data…………………………

WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróżnienia * za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/…/2012 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2012 r. w
sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej przyznawanych
przez Gminę Skarżysko Kościelne za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej, wnioskuję o przyznanie
nagrody/ wyróżnienia* dla:
NAZWISKO
IMIĘ

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

Adres zameldowania na pobyt stały
………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły/ uczelni* ………………………………………………………………….……
Dyscyplina sportowa ………………………………………………………………….………
Kategoria wiekowa* ………………………………………………………………………….
Pełna nazwa klubu sportowego ……………………………………………………………….
Nazwisko i imię trenera* ………………………………………………...................................

Opis wysokiego wyniku sportowego …………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………...………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………...
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Opinia
właściwego
klubu
sportowego
w
sprawie
przyznania
wnioskowanej
nagrody/
wyróżnienia*………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….………………………………

……………….…………………………………………
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela klubu)

Opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza zawodnik (dotyczy zawodnika niepełnoletniego)
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………..
………..…………………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załączniki:
Dokumenty potwierdzające wysoki wynik sportowy:

Opinia Gminnej Rady Sportu …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...
(podpis Przewodniczącego Rady Sportu)

Opinia Komisji oraz jej propozycja dotycząca przyznania nagrody i jej wysokości/ przyznania wyróżnienia*
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………..
(podpis Przewodniczącego Komisji)

Decyzja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…
(data i podpis)
* niepotrzebne skreślić

