
UCHWAŁA NR LVII/339/2018
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., 
poz.994) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2017r., 
poz. 1463 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy 
Zakrzew, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/339/2018

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 25 września 2018 r.

REGULAMIN
w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród.

§ 2. 

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Zakrzew.

2. Nagroda może być przyznana raz w danym roku budżetowym.

§ 3. 

1. Nagrodę może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym, który:

1) jest mieszkańcem Gminy Zakrzew,

2) uprawia jedną z dyscyplin sportowych, w których 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 roku o sporcie,

3) zajęła I,II,III lub IV miejsce w zawodach indywidualnych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym 
w roku przyznania nagrody lub w roku poprzednim,

4) zajęła w rywalizacji na szczeblu krajowym lub międzynarodowym miejsce punktowane w sportach 
olimpijskich.

2. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym może 
być przyznana nagroda do wysokości 5.000,00 zł.

3. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym może być 
przyznana nagroda do wysokości 2.500,00 zł.

§ 4. 

1. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Zakrzew, na pisemny, uzasadniony wniosek złożony przez:

1) osobę, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe lub jej rodzica lub opiekuna prawnego,

2) klub sportowy, którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy, za zgodą tej osoby.

2. Wójt Gminy Zakrzew może w każdym czasie z własnej inicjatywy przyznać nagrodę, za zgodą osoby, której 
nagroda jest przyznawana.

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie nagród składa się do Wójta Gminy Zakrzew w terminie do 31 października każdego 
roku kalendarzowego z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie sportu za okres od 1 listopada roku poprzedniego 
do 31 października danego roku.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Do wniosku należy załączyć oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane 
osiągnięcia z pisemną zgodą osoby, której wniosek dotyczy, stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu.

4. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie,

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,
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3) zawodnik przestał być mieszkańcem Gminy Zakrzew.

§ 6. Nagrody dla zawodników przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel corocznie 
w budżecie gminy.

§ 7. 

1. Wykaz zawodników, którym przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, jest podawany do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zakrzew.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Zakrzewie.

2. Nagrodzeni zostaną powiadomieni pisemnie o decyzji Wójta.

3. Nagrody wręcza Wójt Gminy Zakrzew podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Zakrzewie lub na innych 
ważnych uroczystościach gminnych lub sportowych.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego.

Dane kandydata do stypendium:

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Nazwę szkoły/uczelni/miejsca pracy

Wskazanie uprawnionej dyscypliny 
sportu

Nazwę i adres klubu sportowego

Osiągnięcia uzasadniające przyznanie 
nagrody

Załączniki: (np.: oryginały, kserokopie dokumentów) .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...........................................                                          ................................................

      Miejscowośc i data                                                          podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi 
administracyjnej nagrody.

.........................................................

                                                                                                               podpis kandydata 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Zakrzew dnia ..................................

Oświadczenie osoby fizycznej ubiegającej się o nagrodę za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Ja, ..................................................................................................................................

  (w przypadku pełnoletniej osoby wpisać imię i nazwisko)

zamieszkał(a)/(y)⃰ pod adresem .........................................................................................*

Ja, ................................................................................................................................

 (w przypadku małoletniej osoby lub osoby ubezwłasnowolnionej wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego).

jako rodzic lub opiekun prawny .....................................................................................

 (w przypadku małoletniej osoby wpisać imię i nazwisko tej osoby)

zamieszkałe(j)/(go)* pod adresem ..................................................................................*

1) wyrażam zgodę na złożenie wniosku o przyznanie nagrody na moją rzecz/na rzecz mojego dziecka* przez:

......................................................................................................................................

(wpisać nazwę klubu sportowego)

2) oświadczam, że dane podane we wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym są prawdziwe oraz zobowiązuję się do 
poinformowania Wójta Gminy Zakrzew o okolicznościach stanowiących podstawę pozbawienia nagrody, 
przyznanej na podstawie przepisów wydanych przez Radę Gminy Zakrzew.

....................................................

(czytelny podpis osoby/rodzica lub opiekuna prawnego)

*Wybrać właściwe
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