UCHWAŁA NR XLIV/330/2018
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe
Działając na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze,
na wniosek Wójta Gminy Jaworze uchwala,
co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób
fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym.
2. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na nagrody sportowe określa uchwała budżetowa Rady
Gminy Jaworze.
3. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych
§ 2. 1. Ustala się zasady udzielania nagród sportowych za wyróżniające osiągnięcia sportowe dla mieszkańców
Gminy Jaworze.
2. Nagroda może być przyznana raz w danym roku budżetowym.
3. Nagroda wypłacana jest w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych przewidzianych w budżecie
Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Wójt Gminy Jaworze może przyznać osobom fizycznym zamieszkałym w Gminie Jaworze nagrodę
sportową za wybitne osiągnięcia sportowe.
2. Nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w sporcie przyznaje się w wysokości:
1) za osiągnięcia indywidualne – w kwocie do 500,00 zł brutto,
2) za osiągnięcia zespołowe – w kwocie do 1 000,00 zł brutto. Środki na nagrodę indywidualną przekazane
zostaną osobie fizycznej, rodzicom lub opiekunom prawnym osoby fizycznej. Środki na nagrodę zespołową
przekazane zostaną podmiotom, którym podlega wyróżniony zespół.
3. Wysokość nagród ustala corocznie Wójt Gminy Jaworze w zależności od ilości środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Jaworze i od ilości złożonych wniosków.
§ 4. Nagrody sportowe Wójta Gminy Jaworze za wybitne osiągnięcia sportowe
1. Prawo do ubiegania się o nagrodę sportową za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom fizycznym
zamieszkałym w Gminie Jaworze, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) zdobyli indywidualnie minimum V miejsce w zawodach i turniejach sportowych międzynarodowych,
2) zdobyli indywidualnie minimum III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich,
3) zdobyli indywidualnie minimum II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich,
4) zdobyli indywidualnie minimum I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych,
5) uzyskali wyróżnienie Wójta Gminy Jaworze za co najmniej dwuletnie osiągnięcia sportowe, a jeżeli jest objęty
obowiązkiem nauki szkolnej to osiąga w niej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Prawo do ubiegania się o nagrodę sportową za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje zespołowi osób
fizycznych zamieszkałych w Gminie Jaworze, który spełnia jeden z następujących warunków:
1) zdobył I, II, III, IV lub V miejsce w zawodach i turniejach sportowych międzynarodowych
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2) zdobył I, II lub III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich,
3) zdobył I lub II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich,
4) zdobył I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych.
3. W przypadku osób fizycznych spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedną nagrodę
sportową.
§ 5. Tryb przyznawania i pozbywania nagród sportowych
1. Nagrody sportowe przyznaje Wójt Gminy Jaworze na wniosek.
2. Z wnioskami o przyznanie nagrody sportowej mogą wystąpić:
1) osoby, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe,
2) dyrektorzy szkół,
3) rodzice lub prawni opiekunowie,
4) dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, fundacje lub kluby dla swoich członków będących osobami
fizycznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Jaworze,
3. Wniosek o nagrodę sportową powinien zawierać co najmniej:
1) określenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata lub kandydatów do nagrody,
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć osoby (zespołu) ubiegającego się o nagrodę,
4) opinię dyrektora szkoły, do której uczeń lub uczniowie uczęszczają, jeżeli jest niezbędna.
4. Do wniosku dołącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
1) ostatniego świadectwa szkolnego – jeżeli jest niezbędne,
2) dokumentów potwierdzających wyniki sportowe,
3) oryginał oświadczenia osoby fizycznej, rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie wynikającym z uchwały.
5. Wzór wniosku stanowi załączniki Nr 1 do uchwały.
6. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej składa się do Urzędu Gminy w Jaworzu w terminie do 31 lipca
każdego roku za wyniki osiągnięte w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca danego roku.
7. W 2018 roku wniosek o przyznanie nagrody sportowej składa się do Urzędu Gminy w Jaworzu w terminie
do 30 listopada 2018 roku za wyniki osiągnięte w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 października
2018 roku.
§ 6. 1. W celu rekomendowania kandydatów do nagrody sportowej Wójt Gminy Jaworze powołuje komisję,
ustalając jej skład i szczegółowe zasady działania.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody sportowej podejmuje Wójt Gminy.
3. Nagrody sportowe wypłacane są w terminie do dnia 31 października każdego roku.
4. W 2018 roku nagrody sportowe wypłacane są w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.
5. Wójt Gminy może w każdym czasie z własnej inicjatywy przyznać nagrodę, za zgodą osoby, której nagroda
jest przyznawana.
6. Wójt Gminy Jaworze pozbawia nagrody w przypadku:
1) stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie nagrody podano nieprawdziwe dane o osiągniętych wynikach
sportowych uzasadniających przyznanie nagrody,
2) anulowania wyniku, za który nagroda została przyznana.
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7. Wykaz osób, którym przyznano nagrodę sportową oraz wykaz osób, których pozbawiono nagrody sportowej
podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Jaworze,
a wnioskodawców zawiadamia się pisemnie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze
Zbigniew Putek
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/330/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 9 października 2018 r.
Data …………………………
Wnioskodawca:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
………………………
WNIOSEK
o przyznanie nagrody sportowej Wójta Gminy Jaworze za osiągnięcia sportowe
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….............
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………...
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….
4. Nazwa szkoły / klasa ucznia……………………………………………………………………………...
5. Ocena z zachowania ucznia …………………………………………………................................
6. Wyszczególnienie osiągnięć sportowych ucznia (zespołu uczniów)
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
7. Opinia dyrektora szkoły *……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
8. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
( podpis wnioskodawcy)
*Pozytywna, negatywna
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