DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 4 listopada 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
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UCHWAŁA NR LII/335/2014
RADY GMINY NAGŁOWICE
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 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 samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.- Dz. U. 2013.645. art. 2) oraz
art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014, poz. 715), Rada Gminy
Nagłowice uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla:
1) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
3) działaczy sportowych.
§ 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Nagłowice,
zwanym dalej Uprawnionymi.
§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia uzależniona jest od możliwości
budżetowych Gminy Nagłowice.
§ 4. Uprawnionym może być przyznana nagroda w formie pieniężnej lub rzeczowej.
§ 5. Wartość nagrody finansowej indywidualnej nie może przekroczyć kwotę 500,00 zł.
§ 6. W przypadku osiągnięć grupowych wysokość nagrody rzeczowej i finansowej nie może przekroczyć
500,00 zł. na każdego zawodnika.
§ 7. Suma kwoty łącznej nie może przekroczyć 2700,00 zł.
§ 8. W jednym roku kalendarzowym zawodnik, trener lub działacz sportowy może otrzymać jedną nagrodę
rzeczową lub finansową.
§ 9. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Nagłowice, po rozpatrzeniu przedłożonych kandydatur lub
z własnej inicjatywy.
2. Kandydatury do nagród mogą zgłaszać:
a) kluby sportowe
b) komisje Rady Gminy Nagłowice,
c) radni Rady Gminy Nagłowice,
d) dyrektorzy szkół z terenu gminy Nagłowice.
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3. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz uzasadnienie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady
Gminy
Stanisław Lelonek
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Załącznik
do uchwały Nr LII/335/2014.
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 wrzesień 2014 r.
………………………………………….
(wnioskodawca)
……………………………………….....
(tel. kontaktowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘCIE
WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko zawodnika/ trenera/ działacza sportowego; data urodzenia; miejsce zamieszkania)

...................................................................................................................................................................
(dyscyplina sportu)

Oświadczam, że zawodnik /trener/ działacz sportowy*(należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w
odpowiednich kwadratach):
jest członkiem klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego działającego na terenie Gminy
Nagłowice,
uprawia/działa na rzecz/trenuje dyscyplinę sportu, której szkolenie nie jest prowadzone na terenie
Gminy Nagłowice,
uprawia, trenuje lub jest związany z jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje się w
wykazie polskich związków sportowych pod nr …..... prowadzonym przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej,
cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną,
promuje Gminę Nagłowice,
jest zawodnikiem niezrzeszonym.
1. Wnioskuję o przyznanie (należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich kwadratach) nagrody:
finansowej w wysokości ……………………………
rzeczowej, poprzez zakup…………………………………………………………………….
2. Osiągnięcia zawodnika:
w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od pierwszego do piątego w mistrzostwach Polski
lub w dyscyplinach zespołowych zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w mistrzostwach
Województwa Świętokrzyskiego a w mistrzostwach Polski od pierwszego do ósmego;
uczestniczył w zawodach / turniejach międzynarodowych jako reprezentant Polski;
uczestniczył w turniejach, w których brali udział zawodnicy klubów sportowych z co najmniej 3 gmin;
uczestniczył w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe.
w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od pierwszego do piątego w mistrzostwach Polski lub w
dyscyplinach zespołowych zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w mistrzostwach Województwa
Świętokrzyskiego a w mistrzostwach Polski od pierwszego do ósmego;
uczestniczył w zawodach / turniejach międzynarodowych jako reprezentant Polski;
inne (należy wymienić).
3. Opis osiągnięć zawodnika / trenera / działacza sportowego*:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Opinia o zawodniku / trenerze / działaczu sportowym*:

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

……………………………….
(podpis)
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Załączniki:
1) w przypadku zawodników, trenerów, działaczy sportowych zrzeszonych, dokument potwierdzający
członkostwo w klubie,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe,
3) …..................................................................................................................................................

DECYZJA WÓJTA
1. Zgodnie z uchwałą nr LII/335/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 wrzesień 2014 r.
przyznaję / nie przyznaję* nagrodę rzeczową / finansową* w wysokości ……………………………...
/ w formie*…………………………………………………..
2. . Zgodnie z uchwałą nr LII/335/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 wrzesień 2014 r.
przyznaję / nie przyznaję* wyróżnienie w formie…………………………….

………………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

