
UCHWAŁA NR XL/229/14
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(j.t.Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 31 ust.3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie 
(Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) – Rada Gminy uchwala , co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności 
sportowej. 

2.  Nagrody są nagrodami pieniężnymi i finansowane są z budżetu Gminy. 

3.  Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, statuetki i plakietki.

§ 2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane: 

1) osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, stale zamieszkałym na terenie Gminy, 

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, działającym w klubach sportowych na terenie Gminy 
Biesiekierz.

§ 3. 1. Przy określaniu wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia uwzględnia się znaczenie danego sportu dla 
gminy oraz osiągnięty wynik sportowy, a także znaczenie osiągnięć w działalności sportowej dla społeczności 
lokalnej. 

2. Nagroda może być przyznana w szczególności za: 

1) udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, 

2) zajęcie medalowego miejsca na mistrzostwach Polski i w Pucharze Polski 

3) zakwalifikowanie się do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, 

4) uzyskanie medalowego miejsca w mistrzostwach makroregionu lub województwa.

3.  Wyróżnienie może być przyznane także z nagrodą.

§ 4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku i mają charakter jednorazowej wypłaty. 

§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Biesiekierz z własnej inicjatywy lub na uzasadniony 
wniosek złożony przez: 

a) klub sportowy , 

b) związek sportowy, 

c) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać : dane dotyczące osoby fizycznej ( imię 
i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwę szkoły, uczelni lub pracodawcę ) nazwę i adres klubu 
sportowego zrzeszającego zawodnika oraz informację o osiągnięciach sportowych uzasadniającą przyznanie 
nagrody lub wyróżnienia. 

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika i dla trenera opiniuje Komisja Rady Gminy 
właściwa do spraw sportu. 

§ 8. Podstawą ustalenia wysokości nagrody stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw za rok poprzedzający przyznanie nagrody, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Monitorze Polskim. 

§ 9. Ustala się następujące rodzaje nagród i ich wysokości, jako procent wynagrodzenia, o którym mowa w §8: 
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1) nagroda indywidualna dla zawodnika w wysokości do 75% podstawy, 

2) nagroda zespołowa w wysokości do 30% podstawy dla każdego członka zespołu, 

3) nagroda dla trenera w wysokości do 75%. 

§ 10. Zawodnik, trener mogą otrzymać upominek rzeczowy o wartości do 20% podstawy, określonej w §8. 

§ 11. Przy określaniu wysokości nagrody uwzględnia się: rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych, 
osiągnięte wyniki sportowe oraz znaczenie osiągnięć w działalności sportowej dla społeczności lokalnej. 

§ 12. Nagrodę pieniężną można przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe, o jakich mowa w § 3 ust. 2. 

§ 13. 1. Ilość i wysokość przyznawanych nagród i wyróżnień ograniczona jest wysokością środków 
finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację tego zadania na dany rok budżetowy. 

2.  Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Balcerzak
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