
 

 

UCHWAŁA NR VII/78/2019 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 roku, poz. 1263 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

§ 1. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznana mieszkańcowi Gminy Wiązów  

za wysokie wyniki sportowe uzyskane w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Wiązów. 

§ 2. Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Wiązów są: piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, pływanie, tenis stołowy, gimnastyka, kolarstwo, jeździectwo, szachy 

i podnoszenie ciężarów. 

§ 3. 1. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach indywidualnych uznaje się: 

1) I-VI miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich; 

2) I-VI miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach; 

3) I-III miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży; 

4) I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska; 

5) powołanie do Kadry Narodowej. 

2. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach drużynowych uznaje się: 

1) I-VI miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich; 

2) I-VI miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach; 

3) I-III miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży; 

4) I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska; 

5) powołanie do Kadry Narodowej. 

3. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust. 1 i 2 są: Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie 

Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. 
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§ 4. 1. Ustala się wysokość nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników za osiągnięcia 

w sportach indywidualnych: 

1) od I do VI miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich  

lub Paraolimpijskich – 3.000 zł; 

2) od I do VI miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach – 2.500 zł; 

3) od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży –  2.000 zł; 

4) od I do III miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska – 1.000 zł; 

5) powołanie do Kadry Narodowej –  1.000 zł. 

2. Ustala się wysokość nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników za osiągnięcia w sportach 

drużynowych: 

1) od I do VI miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich  

lub Paraolimpijskich –  3.000 zł; 

2) od I do VI miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach – 2.500 zł; 

3) od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży –2.000 zł; 

4) od I do III miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska – 1.000 zł; 

5) powołanie do Kadry Narodowej –  1.000 zł. 

3. W przypadku spełnienia przez osobę fizyczną warunków do uzyskania więcej niż jednej nagrody  

za osiągnięcia w sporcie, zawodnikowi przyznaje się jedną nagrodę  wyższej wysokości. 

4. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy wskazany 

we wniosku o przyznanie nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe może wystąpić: 

1) macierzysty klub sportowy zawodnika; 

2) pełnoletni zawodnik; 

3) rodzic lub opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni; 

4) dyrektor szkoły do której uczęszcza zawodnik. 

2. Do wniosku o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 3 niniejszej uchwały. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe pozostawiony zostanie  

bez rozpoznania jeżeli: 

1) nie spełnia wymogów formalnych lub został złożony po terminie, wypełniony został nieprawidłowo  

lub nie zostały załączone wymagane dokumenty; 

2) istnieje brak uzasadnienia przyznania nagrody tj. zawodnik nie spełnia warunków określonych w niniejszej 

uchwale. 

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe składa się w sekretariacie Urzędu 

Miasta i Gminy Wiązów w terminie do 15 lutego każdego roku za wyjątkiem wniosków składanych w 2019 

roku, gdzie termin ten upływa 15 czerwca 2019 roku. 

§ 8. Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się za wysokie osiągnięcia sportowe, o których 

mowa w § 3 uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

§ 9. Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów w ramach 

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. 
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§ 10. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Wiązów. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

E. Schütterly
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/78/2019 

Rady Miasta I Gminy Wiązów 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

SPORTOWE Część A (wypełnia zawodnik) 

1. DANE PERSONALNE ZAWODNIKA 

Imię  
Nazwisko  
Data urodzenia  
Uprawiana dyscyplina sportowa  
Imię i nazwisko rodziców * Matka: Ojciec: 
Dane kontaktowe rodziców (telefon) * Matka: Ojciec: 
Dokładny adres zamieszkania  
Numer rachunku bankowego na które przekazana 

ma być nagroda 
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego  
2. DANE KLUBU SPORTOWEGO, DO KTÓREGO PRZYNALEŻY ZAWODNIK** 
Nazwa klubu sportowego  
Adres klubu sportowego  
Dane kontaktowe (telefon)  

*proszę wypełnić w przypadku zawodnika niepełnoletniego  

**proszę wypełnić w przypadku przynależności do klubu sportowego Część B (wypełnia wnioskodawca) 

1. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKA UZYSKANE W TRAKCIE ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK 

ZŁOŻENIA WNIOSKU (zgodnie z § 3 uchwały) 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY 
Nazwa wnioskodawcy  
Adres wnioskodawcy  
Dane kontaktowe (telefon)  
Wnoszę o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych dla: 
 

......................................................... 
(imię i nazwisko) 

...................................................................                                                                                                                                                   .................................................................... 
 (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3053



Załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem: 
1) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, 
2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki, 
3) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego ** 
Podpisy: 
W zależności od osoby składającej wniosek podpisy składa: 
1) uprawniona osoba reprezentująca macierzysty klub sportowy zawodnika 
2) pełnoletni zawodnik 
3) rodzic, jeśli zawodnik jest niepełnoletni, 
4) uprawniona osoba reprezentująca szkołę lub uczelnię, do której uczęszcza zawodnik 
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