
UCHWAŁA NR BR.0007.30.206.2021 
RADY GMINY GASZOWICE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr OG-BR.0007.7.39.2015 
Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

na wniosek Wójta Gminy Gaszowice 
Rada Gminy Gaszowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanowić nagrody lub wyróżnienia sportowe Wójta Gminy Gaszowice dla sportowców, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki sportowe. 

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gaszowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gaszowice 

 
 

mgr Krzysztof Lorek 
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Załącznik do uchwały Nr BR.0007.30.206.2021 

Rady Gminy Gaszowice 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Regulamin przyznawania nagród lub wyróżnień sportowych 

§ 1. 1. Nagrody lub Wyróżnienia sportowe mogą otrzymać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy 
Gaszowice 

2. Nagrody lub Wyróżnienia mogą być przyznane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których na dzień osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, działają 
polskie związki sportowe – zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

3. Jednej i tej samej osobie można przyznać jedną nagrodę albo jedno wyróżnienie w danym roku 
kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim. W przypadku uzyskania wyniku sportowego 
uprawniającego do otrzymania kilku Nagród i Wyróżnień przyznaje się jedną Nagrodę wyższego stopnia. 

4. Nagroda lub Wyróżnienie może zostać przyznane za wysokie osiągnięcia w sportach indywidualnych 
oraz w sportach zespołowych. 

5. Nagroda lub Wyróżnienie można przyznać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego 
organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie 
federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy. 

§ 2. 1. Nagrodą jest świadczenie pieniężne wraz z listem gratulacyjnym. 

2. Wyróżnieniem jest statuetka wraz z listem gratulacyjnym. 

3. Liczba przyznanych w danym roku kalendarzowym Nagród i Wyróżnień jest uzależniona od wysokości 
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Gaszowice. 

§ 3. 1. Nagrody przyznawane są w systemie wielostopniowym. 

1) Nagroda I stopnia za miejsca od I do III na: Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostwach 
Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata, Europy 
i Polski; 

2) Nagroda II stopnia za udział: w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, 
Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski; 

3) Nagroda III stopnia za miejsca od I do III: w zawodach krajowych, zawodach wojewódzkich. 

4) Nagroda IV stopnia dla zawodnika zespołu, który jest mieszkańcem Gminy Gaszowice, a jego zespół 
zdobył jedno z miejsc wskazanych w § 3 ust. 1 

2. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom indywidualnym jak i zespołom w systemie wielostopniowym 

1) Wyróżnienia I stopnia za miejsca od I do III w rozgrywkach ekstraklasy, miejsca od I do III w Pucharze 
Polski, miejsca od I do III w Superpucharze Polski, miejsca od I do III w rozgrywkach I Liga 

2) Wyróżnienia II stopnia za miejsca od I do III w rozgrywkach II lub III Ligi, mistrzostwo okręgu i awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej, 

3) Wyróżnienia III stopnia za  awans lub udział w rozgrywkach co najmniej klasy okręgowej, 

3. Ustala się następującą wysokość nagród za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4 

1) Nagroda I stopnia – 1500,00 zł brutto 

2) Nagroda II stopnia – 1300,00 zł brutto 

3) Nagroda III stopnia – 1100,00 zł brutto 
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4) Nagroda IV stopnia – 900,00 zł brutto 

4. Wysokość Nagrody dla poszczególnych kategorii wiekowych, ustala się od podstawy o której mowa 
w ust. 3 w następujący sposób: 

1) zawodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w kategorii senior – nagroda stanowi 100% podstawy; 

2) zawodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w kategorii młodszej lub niższej niż senior – nagroda 
stanowi 80% podstawy; 

3) zawodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w kategorii masters lub weteran – nagroda stanowi 
20% podstawy. 

§ 4. 1. Przyznawanie nagród lub wyróżnień sportowych należy do kompetencji Wójta Gminy. 

2. Wykaz osób, które otrzymały nagrody lub wyróżnienia sportowe podaje się do publicznej wiadomości. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego należy kierować do Wójta Gminy. 
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego mogą składać: 

a) kluby sportowe, związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe, 

b) pełnoletni sportowiec, rodzic lub opiekun prawny małoletniego sportowca, trener. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego nie jest równoznaczne z jego 
przyznaniem. 

4. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu gminy Gaszowice lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy 
Gaszowice. 

5. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego należy złożyć do dnia 31 stycznia. 
W przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data nadania w placówce pocztowej. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 

b) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 

c) stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku lub złożonej dokumentacji, 

d) złożenia wniosku po wyznaczonym terminie. 

7. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Nagrody lub Wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Gaszowice. 

8. Od decyzji o której mowa w ust. 7 nie przysługuje odwołanie. 

§ 6. 1. Wójt Gminy Gaszowice, może pozbawić Nagrody lub Wyróżnienia osobę w sytuacji: 

1) anulowania wyniku sportowego, za który osoba ta otrzymała nagrodę lub wyróżnienie, 

2) powzięcia informacji o stosowaniu przez zawodnika dopingu, o którym mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 
2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1872), 

3) podania we wniosku, na podstawie którego nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane, nieprawdziwych 
informacji o osiągniętych wynikach sportowych. 

2. O pozbawieniu Nagrody lub Wyróżnienia oraz sposobie zwrotu Nagrody lub Wyróżnienia Wójt Gminy 
Gaszowice informuje wnioskodawcę oraz osobę pozbawioną Nagrody lub Wyróżnienia. W przypadku gdy jest 
nią osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych informację otrzymuje rodzic lub opiekun 
prawny.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród lub wyróżnień sportowych 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA WÓJTA GMINY GASZOWICE 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….. 

4. Adres do korespondencji o ile jest inny niż adres zamieszkania ……………………………... 

5. Nazwa klubu do którego zawodnik należy ……………………………………………………. 

6. Informacja o osiągnięciach …….………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Numer rachunku bankowego, imię i nazwisko właściciela konta, na który ma być przekazane 
stypendium: ……………………………………………………………………………………... 

                          

*Lub wypłata ma nastąpić czekiem w formie gotówkowej (zaznacz kratkę) 

 

Wykaz załączników: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. .…………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

  
…………………………………….. 

 
podpis wnioskodawcy 
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