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UCHWAŁA Nr VIII/66/2015
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie
sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość, zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikowi z terenu Gminy Waganiec, który jest
członkiem klubu sportowego posiadającego siedzibę na terenie Gminy Waganiec lub zawodnikowi z terenu
Gminy Waganiec, zrzeszonemu w klubie sportowym, mającym siedzibę poza obszarem Gminy Waganiec.
§ 4. Ustala się następujące doroczne nagrody i wyróżnienia:
1) nagrody pieniężne;
2) wyróżnienia w postaci statuetek, odznak, nagród rzeczowych wraz z listem gratulacyjnym.
§ 5. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych dla zawodników posiadających statut zawodnika
mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym, a w szczególności:
1) za zajęcie I - III miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów;
2) za zajęcie I - III miejsca w Mistrzostwach Polski w kategoriach niższych niż seniorzy;
3) za osiągnięcie wyniku sportowego mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 6. Nagrody pieniężne zbiorowe w grach zespołowych mogą być przyznawane za:
zajęcie I - III miejsca w Pucharze Polski;
zajęcie I - III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów;
zajęcie I - VI miejsca w najwyższej klasie rozgrywek ligowych;
awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych;
wysokie osiągnięcia sportowe w innych prestiżowych, krajowych, międzynarodowych i światowych
imprezach.

§ 7.1. Wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych mogą być przyznawane zawodnikom posiadającym
statut zawodnika, za wysokie wyniki sportowe uzyskane w:
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1) mistrzostwach Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich organizowanych w kategoriach
niższych niż seniorzy;
2) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
2. Wyróżnienia w grach zespołowych mogą być przyznawane zawodnikom drużyny za wysokie wyniki
sportowe uzyskane w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w innych prestiżowych międzynarodowych
i krajowych imprezach sportowych.
§ 8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy w danym roku dwóch lub kilku
wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 5 i § 6, przyznaje się jedną nagrodę, za najlepszy
z osiągniętych wyników.
§ 9.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale
budżetowej.
2. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika lub zespołu sportowego nie może przekroczyć kwoty
1.000,00 zł.
§ 10.1. Przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia może nastąpić z inicjatywy Wójta Gminy Waganiec
lub na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec.
2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Waganiec
w terminach: do 31 marca lub do 31 października danego roku. Podlegają one rozpoznaniu w ciągu 30 dni od
dnia złożenia wniosku.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być
udzielone w innym terminie z inicjatywy Wójta Gminy Waganiec.
§ 11.1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień opiniuje Komisja Budżetu Finansów, Planowania
Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec.
2. Komisja Budżetu Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec
odnosi się do spełnienia przez zawodnika wymaganych kryteriów oraz przedstawia Wójtowi propozycję
wysokości nagrody lub przyznania wyróżnienia.
§ 12.1. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręczane są na uroczystym spotkaniu z osobami nagrodzonymi
i wyróżnionymi.
2. Przyznane nagrody pieniężne, o których mowa w § 12 zostaną wypłacone w gotówce lub przekazane
przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego zawodnika lub zespołu.
3. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez
podanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec i Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Różański
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Waganiec, dnia ……...………
Wójt Gminy Waganiec
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA *
dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
I. Dane wnioskodawcy
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec
Imię i nazwisko
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
I. Informacje o kandydacie do nagrody/wyróżnienia*:
1) Nazwisko:……………………………………………………………….……
2) Imię: …………………………………………………………………….……
3) Adres zamieszkania: …………………………………………………………
4) Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………….……
5) Telefon kontaktowy: …………………………………………………………
6) PESEL: ……………………………………………………………………….
7) Dyscyplina sportu:……………………………………………………….……
8) Proponowany rodzaj nagrody/wyróżnienia: ………………………………….
II. Opis osiągnięć sportowych kandydata do nagrody/wyróżnienia*:

III. Opinia oraz uzasadnienie wnioskodawcy:

IV. Oświadczenie wnioskodawcy:
Zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Waganiec o okolicznościach skutkujących pozbawieniem
zawodnika nagrody/wyróżnienia.
……………………………..……..
……………………………..……..
……………………………..……..
……………………………..……..
(podpis i wnioskodawcy)
V. Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach związanych
z przyznaniem narody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
………………………
…………………………………….
(miejscowość, data)
(czytelny podpis kandydata)
Załączniki do wniosku:
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe
* - niepotrzebne skreślić

