
UCHWAŁA NR XXVIII/264/09 RADY GMINY UJAZD 
 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458), art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 
206, Nr 171, poz. 1208), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.: Dz.U. z 2007 r. 
Nr 226, poz. 1675, Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) Rada Gminy Ujazd uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Ujazd lub członka Klubu działającego na 

terenie Gminy Ujazd, który uprawia określoną dyscyplinę sportu jako zawodnik amator, albo 
zawodnik licencjonowany; 

2) zawodniku amatorze – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Ujazd lub członka Klubu 
działającego na terenie Gminy Ujazd, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu nie posiada 
licencji zawodnika; 

3) zawodniku licencjonowanym – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Ujazd lub członka klubu 
działającego na terenie Gminy Ujazd który uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję 
zawodnika; 

4) licencji zawodnika – należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym; 

5) trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski 
uzyskany w trybie odrębnych przepisów i szkoląc zawodnika amatora przyczyniła się do uzyskania 
przez niego wysokiego wyniku sportowego, w krajowym współzawodnictwie sportowym lub 
współzawodnictwem międzynarodowym; 

6) działaczu – należy przez to rozumieć osobę działającą w klubie sportowym na terenie Gminy Ujazd 
zasłużoną w osiągnięciu przez zawodnika amatora wysokiego wyniku sportowego w krajowym lub 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; 

7) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie 
przez zawodnika czołowych miejsc w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, 
Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, albo w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych) lub innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim , 
wojewódzkim lub co najmniej powiatowym; 

8) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie międzynarodowym należy przez to rozumieć – 
udział zawodnika w mistrzostwach świata lub Europy, w igrzyskach olimpijskich; zakwalifikowanie 
zawodnika do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu; uzyskanie przez zawodnika medalowego 
miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co 
najmniej 5 krajów. 

§ 3. 1. Zawodnikom amatorom i zawodnikom licencjonowanym, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane 
wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Ujazd. 

2. Trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników amatorów wyników, o 
których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Ujazd. 

3. Przepisy dotyczące przyznawania nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników 
- członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz do trenerów tych drużyn i do związanych z 
nimi działaczy sportowych. 

§ 4. 1. Nagrodę lub wyróżnienie Wójt Gminy przyznaje jako wyraz uznania dla zawodnika za 
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym. 



2. Nagrodę lub wyróżnienie Wójt Gminy może przyznać jako wyraz uznania trenerowi, 
działaczowi sportowemu, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we 
współzawodnictwie sportowym przez zawodnika amatora. 

3. W jednym roku zawodnik, trener lub działacz sportowy może otrzymać tylko jedną nagrodę 
lub wyróżnienie. 

§ 5. 1. Wójt Gminy przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu. 
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy nie jest 

związany opinią wydaną przez Gminną Radę Sportu. 
3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi nie jest uzależnione od 

uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. 
4. Wójt Gminy może przyznać nagrodę lub wyróżnienie w każdym czasie. 
5. Wójt rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i informuje wnioskodawcę 

o sposobie rozstrzygnięcia wniosku. 
§ 6. 1. Wójt Gminy przyznaje nagrody i wyróżniania z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1) stowarzyszeń i klubów sportowych; 
2) Gminnej Rady Sportu; 
3) Rady Gminy Ujazd lub jej merytorycznej Komisji. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: 
1) określenie wnioskodawcy; 
2) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub wyróżnienia; 
3) informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane; 
4) uzasadnienie wniosku; 
5) kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie, za które 

nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane. 
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz 

wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagrody lub wyróżnienia. 
§ 7. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać: 

1) zawodnikowi, który jednocześnie: 
a) w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia, albo w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników; 

2) trenerowi, który jednocześnie: 
a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do 

osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika amatora w krajowym lub 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy; 
3) działaczowi sportowemu, który jednocześnie: 

a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia wspomagał proces 
szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika amatora wysokiego wyniku 
sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych, 
c) w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki wobec organizacji sportowych, w których jest 

zrzeszony. 
§ 8. 1. Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty: 

1) dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych lub zespołowych – 2.000,00 zł; 
2) dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych – 5.000,00 zł, łącznie dla zespołu (drużyny); 
3) dla trenera lub działacza – 2.000,00 zł. 

2. Wysokość, oraz formę nagrody, w ramach kwot określonych w ust. 1, ustala Wójt Gminy 
uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe. 

3. Nagroda może być przyznana raz w roku. 
§ 9. 1. Wyróżnienie przyznaje się w formie statuetki lub pucharu lub w formie statuetki, pucharu 

wraz z nagrodą pieniężną. 
2. Kategorię wyróżnienia ustala Wójt Gminy, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel 

rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe. 
§ 10. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianej 

w nim nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, trenerów i działaczy 
sportowych, ani zobowiązań organów Gminy do ich przyznania tym osobom. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd. 
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVIII/314/05 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie 

zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 



§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady 

 Gminy Ujazd: 
Leszek Kobacki

 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXVIII/264/09 RADY GMINY UJAZD  
 

z dnia 28 kwietnia 2009 r.  
 

W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGANIE WYSOKICH 
WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
(określenie wnioskodawcy – nazwa, 
 siedziba, status prawny) 
 
 

 
WNIOSEK 

 
o przyznanie nagrody/wyróżnienia* przez Gminę Ujazd  

za osiągnięcie/przyczynienie się do osiągnięcia* wysokiego wyniku sportowego 
 w krajowym/międzynarodowym współzawodnictwie sportowym  

dla zawodnika/zawodników, trenera/działacza* 
 
 

 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody w formie: 

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

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

- za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w krajowym / międzynarodowym* współzawodnictwie 
sportowym dla zawodnika*, 
- za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w krajowym/międzynarodowym* 
współzawodnictwie sportowym dla zawodnika*. 
 

I. Dane osobowe kandydata/kandydatów* do nagrody/wyróżnienia*: 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………... 
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….. 
3. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………… 
4. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………… 
5. Miejsce pracy (stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności 
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................... 
6. Nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia w ramach którego kandydat uprawia daną 

dziedzinę sportu (jeżeli jest członkiem klubu/stowarzyszenia) 
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

II. Uzasadnienie - (opis działań kandydata na rzecz kultury fizycznej, jej upowszechniania lub 
działalności szkoleniowej na terenie Gminy Ujazd) - informacja o osiągnięciu, za które 
nagroda/wyróżnienie* ma być przyznane: 

 



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

III. Kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie, za 
które nagroda lub wyróżnienie mają być przyznane: 

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

………………………………… ……………………… 
(miejscowość, data) (podpis 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 


