UCHWAŁA NR XXV/203/2016
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie ustanowienia szczególnych zasad i trybu przyznawania wyróżnień lub nagród za osiągnięte
wyniki sportowe oraz działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodzisko Dolne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.)
Rada Gminy Grodzisko Dolne
postanawia, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady, tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla osób fizycznych – zawodników lub
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej.
2. Wójt Gminy Grodzisko Dolne może przyznać wyróżnienie i nagrody dla osób fizycznych zamieszkałych
w Gminie Grodzisko Dolne lub reprezentujących Gminę Grodzisko Dolne.
3. Wyróżnienia mogą być przyznane za osiągnięcia w rozgrywkach sportowych o zasięgu co najmniej
gminnym.
4. Nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym o
zasięgu co najmniej wojewódzkim.
5. W przypadku gier zespołowych wyróżnienia i nagrody przyznaje się indywidualnie osobom fizycznym –
zawodnikom (członkom zespołu).
§ 2. Wyróżnieniem za osiągnięte wyniki sportowe są:
1) dyplomy,
2) puchary,
3) medale.
§ 3. 1. Nagroda może być przyznana w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
1) nagroda I stopnia za osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym w wysokości od 2.000 zł do 3.000 zł brutto.
2) nagroda II stopnia za osiągnięcia o zasięgu krajowym w wysokości od 1.000 zł do 2.000 zł brutto.
3) nagroda III stopnia za osiągnięcia o zasięgu wojewódzkim w wysokości od 250 zł do 1.000 zł brutto.
3. Wójt ustala wysokość nagrody w ramach poszczególnych kategorii uwzględniając czy osiągnięcie jest
indywidualne czy zespołowe, zajęte miejsce w rywalizacji sportowej oraz znaczenie osiągnięcia dla
społeczności lokalnej.
4. Nagroda przyznawane są w ramach środków budżetowych gminy w danym roku.
5. Nagroda nie przysługuje zawodnikowi, który z tytułu tego samego osiągnięcia otrzymał stypendium
specjalne przyznawane w ramach gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów w Gminie Grodzisko
Dolne.
§ 4. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przyznaje wyróżnienia lub nagrody z własnej inicjatywy lub na
wniosek:
1) stowarzyszeń i klubów sportowych,
2) właściwej Komisji Rady Gminy Grodzisko Dolne,
3) zawodnika,

Id: 92BC7817-ADA3-4036-B5A3-7332D99E63B6. Podpisany

Strona 1

4) opiekuna prawnego, w przypadku zawodnika niepełnoletniego.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do Wójta Gminy Grodzisko Dolne w terminie do dnia 30
kwietnia każdego roku za wysokie osiągnięcia sportowe zdobyte przez zawodnika w roku poprzednim.
3. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięte wyniki sportowe stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gdański
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/203/2016
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 25 listopada 2016 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA DLA
ZAWODNIKA/TERNERA/DZIAŁACZA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Imię i nazwisko zawodnika/trenera/działacza
……………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………….
3. Informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie nagrody/wyróżnienia wraz z dokumentacją
potwierdzającą uzyskanie wyników sportowych
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(podpis/pieczątka wnioskodawcy)
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