
Projekt

z dnia  6 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łubniany za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. 
t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 176, ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Nagrody Wójta Gminy Łubniany za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Wysokość Nagrody oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania i pozbawiania, uwzględniając 
osiągnięcie sportowe, za które zawodnicy mogą otrzymać nagrodę określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia....................2016 r.

REGULAMIN
określający wysokość Nagrody Wójta Gminy Łubniany za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz szczegółowe zasady i tryb jej przyznawania i 
pozbawiania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Nagroda Wójta Gminy Łubniany, zwana w dalszej treści regulaminu Nagrodą jest jednorazowym 
świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy, jako wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie 
wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest mieszkańcem Gminy Łubniany;

2) osiągnął wysoki wynik I,II,III miejsce w sporcie zespołowym lub indywidualnym tj.:

zdobył medal w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata, Igrzyskach Olimpijskich, 
Uniwersjadach, Paraolimpiadach,

Rozdział 2.
Wysokość nagrody Wójta Gminy Łubniany

§ 3. Wysokość finansowa Nagrody:

1) za zdobycie medalu w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata lub Europy, Igrzyskach Olimpijskich, 
Uniwersjadach, Paraolimpiadach - 1.500,00 zł;

2) za zdobycie medalu w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski - 1.000,00 zł.

§ 4. W przypadku zawodników, którzy zdobyli medale w sportach zespołowych, nagroda ta przyznawana jest 
każdemu z uczestników zespołu w wysokości kwoty wielokrotnej określonej w § 3.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania Nagrody Wójta Gminy Łubniany

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić:

1) Zawodnik lub rodzic (opiekun prawny) małoletniego zawodnika;

2) Wójt Gminy Łubniany;

3) Stowarzyszenie lub Klub sportowy zawodnika.

§ 6. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres, miejsce i datę urodzenia kandydata;

2) informacje o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda pieniężna wraz z dokumentami 
potwierdzającymi te osiągnięcia;

3) określenie dyscypliny sportowej zawodnika;

4) uzasadnienie;

5) dane dotyczące klubu sportowego, w tym nazwa i adres siedziby klubu (w przypadku, gdy kandydat jest 
zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym);

6) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości 
faktu otrzymania nagrody finansowej.
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§ 7. Przyznawanie Nagrody należy do kompetencji Wójta Gminy Łubniany.

§ 8. Decyzja Wójta Gminy o przyznaniu bądź o odmowie przyznania Nagrody jest ostateczna, nie przysługuje 
od niej odwołanie.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody składa się w Urzędzie Gminy w ciągu roku kalendarzowego.

2. W przypadkach uzasadnionych wniosek o przyznanie nagrody może być złożony do 31 stycznia roku 
następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty.

§ 10. 1. Złożenie wniosku o przyznanie Nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

2. Liczba oraz wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród jest uzależniona od wysokości 
środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 11. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział 4.
Tryb cofania Nagrody Wójta Gminy Łubniany

§ 12. 1. Wójt Gminy może pozbawić zawodnika Nagrody po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku 
sportowego, za który zawodnik otrzymał Nagrodę.

2. Wójt Gminy może pozbawić także zawodnika Nagrody, która przyznana została w oparciu o przedstawione 
nieprawdziwe dane (wyniki sportowe).

3. O pozbawieniu Nagrody Wójt Gminy informuje pisemnie zawodnika, a także wnioskodawcę, oraz określa 
sposób zwrotu nagrody.

4. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie do roku od momentu powzięcia przez Wójta Gminy 
informacji, o których mowa w ust, 1 i 2.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Informację o przyznanych Nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie  na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Łubniany.
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia....................2016 r. 

       ………………………………………………………………….. 
                  (miejscowość, data sporządzenia wniosku) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

NAGRODY WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

CZĘŚĆ A (wypełnia wnioskodawca) 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

Dane kandydata: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dyscyplina sportowa zawodnika: ……………………………………………………………………………………………………… 

Dane dot. klubu sportowego (w tym nazwa i adres siedziby) w przypadku, gdy kandydat do nagrody 

jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie:  

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

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

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

Osiągnięcie sportowe: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia....................2016 r. 

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

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

Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcie wyników uprawniających do ubiegania się   

o nagrodę: 

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

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

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

 

……………………………………………………… 

                (podpis wnioskodawcy)  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

- przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem Nagrody Wójta 

Gminy Łubniany za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

- przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu Nagrody Wójta Gminy Łubniany  

 

        …………………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 

CZĘŚĆ B WNIOSKU: 

1. Informacja nt. poprawności wniosku pod względem formalno-merytorycznym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(data sporządzenia informacji)                   podpis pracownika 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia....................2016 r. 

2. Decyzja Wójta Gminy Łubniany 

Wójt Gminy Łubniany przyznaje/nie przyznaje*: 

Imię i nazwisko zawodnika: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nagrodę finansową w wysokości: ………………………………………………………………………………………………………. 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Łubniany, dnia …………………………………………………..  ………………………………………………………. 
         (podpis Wójta Gminy) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 18 marca 1990 r. (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.446)

oraz ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze.zm.) Wójt Gminy

Łubniany może ustanowić Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników mieszkających

na naszym terenie, którzy promują naszą Gminę na zewnątrz w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym. Nagrody pieniężne są wypłacane z budżetu Gminy jako wyraz uznania dla

zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku. Pozyskanie wysokich wyników w zawodach przez

zawodników mieszkających na naszym terenie jest promowaniem naszej gminy na terenie kraju oraz poza

granicami. Regulamin określający wysokość Nagrody i formę przyznawania zawiera: postanowienia ogólne,

wysokość Nagrody Wójta Gminy Łubniany, tryb przyznawania Nagrody, tryb cofania Nagrody i

postanowienia końcowe.
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