UCHWAŁA NR XXXV/295/13
RADY GMINY UJAZD
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników,
trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
((tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.
poz. 567; z 2013 rokupoz. 153 ) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016,
Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz.1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników,
trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej .
§ 2. 1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznawane: nagrody, wyróżnienia oraz
nagrody pieniężne i wyróżnienia.
2. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu
wojewódzkim i powiatowym oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznawane wyróżnienia.
3. Przy przyznawaniu nagród /wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2 bierze się pod uwagę
rangę osiągnięć oraz promocję Gminy Ujazd .
4. Nagrody/ wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
§ 3. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane
nie częściej niż raz w roku osobom, które:
1) uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na
szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
2) stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd;
3) godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwoju
i popularyzacji sportu na terenie gminy.
§ 4. 1. Wyróżnieniami mogą być: puchary, dyplomy, listy gratulacyjne, statuetki, a także
drobny sprzęt sportowy.
2. Wyróżnienia, o których mowa w ustępie 1 mogą być przyznawane niezależnie od
przyznania nagrody finansowej.
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§ 5. 1. Nagrody finansowe będą przyznawane za następujące osiągnięcia sportowe w systemie
trzystopniowym:
1) Nagroda I stopnia: miejsca medalowe i punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Paraolimpijskich oraz Pucharze
Świata lub Pucharze Europy;
2) Nagroda II stopnia: miejsca medalowe i punktowane na zawodach rangi Mistrzostw Polski,
Uniwersjadach letnich i zimowych;
3) Nagroda III stopnia: eliminacje do Mistrzostw Polski .
2. Wyróżnienia będą przyznawane za następujące osiągnięcia sportowe:
1) miejsca medalowe i punktowane na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub
Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Paraolimpijskich oraz Pucharze Świata lub Pucharze
Europy;
2) miejsca medalowe i punktowane na zawodach rangi Mistrzostw Polski, Uniwersjadach
letnich i zimowych;
3) eliminacje do Mistrzostw Polski;
4) eliminacje do zawodów wojewódzkich.
§ 6. 1. Wójt Gminy za szczególne osiągnięcia w danym roku kalendarzowym może przyznać
zawodnikowi nagrodę pieniężną, o której mowa w § 5 ust. 1 w następujących wysokościach:
1) Nagroda I stopnia - nie mniejsza niż 1.500 zł brutto;
2) Nagroda II stopnia - nie mniejsza niż 1.000 zł brutto;
3) Nagroda III stopnia - nie mniejsza niż 500 zł brutto.
2. Ustala się maksymalną kwotę jednorazowej nagrody dla zawodnika w wysokości 2krotności (aktualnego w dniu przyznania nagrody) minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie lub
całokształt działalności sportowej.
4. W przypadku przyznawania nagrody zawodnikom stanowiącym drużynę każdy członek
drużyny otrzymuje nagrodę o wartości równej ilorazowi kwoty nagrody, o której mowa w ust.
1 pkt 1, 2, 3 powiększonej o 500 zł, do liczby członków drużyny oraz dyplom ,statuetkę , puchar.
5. Nagroda pieniężna dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się szczególną aktywnością
i uzyskującą wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu nie może przekroczyć
odpowiednio wysokości nagród określonych w ustępie 1.
6. Liczba nagród w danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych Gminy Ujazd
i może być zmieniona w każdym roku budżetowym w uchwale budżetowej uchwalonej przez
Radę Gminy na dany rok.
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać:
1) związki lub kluby sportowe;
2) jednostki oświatowe;
3) inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu;
4) Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem.
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2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody/wyróżnienia.
3. Nagrodę /wyróżnienie Wójt Gminy może przyznać z własnej inicjatywy.
4. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe dla
zawodników, trenerów lub osób wyróżniających się w działalności sportowej, z zastrzeżeniem
ustępu 5, składa się w ciągu dwóch miesięcy:
1) w grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw;
2) w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw.
5. W 2013 roku wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe
w pierwszym półroczu 2013 roku dla zawodników, trenerów lub osób wyróżniających się
w działalności sportowej mogą być składane w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 8. 1. Wójt do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 7, może powołać Komisję oraz
określić tryb jej pracy.
2. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania nagrody/wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy
Ujazd:
1) w sprawie wniosków złożonych do dnia 30 czerwca - w terminie do 30 lipca danego roku
kalendarzowego,
2) w sprawie wniosków złożonych do dnia 30 grudnia - w terminie do 30 stycznia następnego
roku kalendarzowego.
3. Przyznanie nagrody, wyróżnienia ma charakter uznaniowy.
4. Przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników o wypłatę
nagrody/ przyznanie wyróżnienia ani zobowiązań Gminy Ujazd do przyznania nagród, wyróżnień
określonym osobom.
§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia powinien być złożony w sekretariacie
Urzędu Gminy w Ujeździe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 10. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania
w przypadku:
1) wycofania go przez wnioskodawcę;
2) rezygnacji kandydata;
3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
§ 11. 1. Nagrody/wyróżnienia wręczane będą przez Wójta Gminy Ujazd lub
Przewodniczącego Rady Gminy w Ujeździe podczas sesji Rady Gminy lub podczas uroczystości
gminnych.
2. Wypłata nagród następuje na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy lub w kasie
Urzędu Gminy w Ujeździe.
§ 12. Informacje o przyznanych nagrodach/ wyróżnieniach podaje się do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Ujazd
mgr Bożena Małagocka
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WNIOSEK
o przyznanie nagrody pieniężnej/ wyróżnienia dla zawodników, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej i szkoleniowej
I. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody w formie: ......................................................
- za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w ...........................................................
.........................................................................................................................................
- za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w ...........................
..........................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis)
dla zawodnika*/trenera*/ innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w dziedzinie
sportowej i szkoleniowej*
I. Dane osobowe kandydata/kandydatów* do nagrody/wyróżnienia*:
1. Imię i nazwisko ............................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................
3. Miejsce zamieszkania .................................................................................................
4. Miejce pracy (stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności ................................
Nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia w ramach którego kandydat uprawia daną
dziedzinę sportu (jeżeli jest członkiem klubu/stowarzyszenia) ..............................................
II. Informacja o osiągniętych, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie
Lp.

Nazwa imprezy

Data

Dyscyplina

Konkurencja Wynik

Uwagi

III. Uzasadnienie wniosku (opis)
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
………………………………… ……………………………………
(miejscowość, data) (podpis)
W załaczeniu:
1) Kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie, za
które
nagroda
lub
wyróżnienie
mają
być
przyznane:
2) Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie Gminy Ujazd.
* / niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku na potrzeby Gminy Ujazd zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Nr 101, poz.926, ze zmianami) oraz
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podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody, wyróżnienia. Potwierdzam
prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności
karnej.
………………………………… ……………………………………
(miejscowość, data) (podpis)
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