
 

UCHWAŁA NR XXI/127/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH 

z dnia  29 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom 

fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 176, 1170, 1171) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady, tryb przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym  

za osiągnięte wyniki sportowe określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wydatki związane w przyznawaniem nagród i wyróżnień pokrywane są z budżetu gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Józef Stanisław Czarniecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lipca 2017 r.

Poz. 2722



Załącznik do uchwały nr XXI/127/2017 

Rady Miejskiej w Krynkach 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe 

§ 1. Nagroda sportowa przyznawana jest zawodnikowi będącemu mieszkańcem Gminy Krynki 

i osiągającemu wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, za zajęcie czołowego miejsca (pierwsza  

– czwarta lokata) w krajowym, międzynarodowym lub regionalnym współzawodnictwie sportowym, 

w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Krynki 

uzasadnia udzielenie wsparcia oraz za godne reprezentowanie Gminy Krynki na arenie krajowej 

i międzynarodowej. 

2. Nagroda sportowa przyznawana jest za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym z roku 

poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest nagroda. 

§ 2. 1. Wartość jednorazowej nagrody nie może przekroczyć kwoty 1 500,00 zł brutto. 

2. Łączna wartość nagród przyznawana w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 

określonej na dany rok w budżecie Gminy Krynki. 

3. W przypadku gdy osiągnięcia sportowe są osiągnięciami zespołowymi (w sportach lub konkurencjach 

zespołowych) nagroda przyznawana jest członkowi zespołu, o ile jest mieszkańcem Gminy Krynki, 

w wysokości stanowiącej 80% nagrody ustalonej zgodnie z ust. 1. 

4. W przypadku uzyskania w tych samych zawodach i/lub w tym samym roku dwóch lub więcej osiągnięć 

sportowych zawodnikowi przyznaje się jedną nagrodę za wynik najwyższy. 

§ 3. Przyznanie nagrody ma charakter uznaniowy. 

§ 4. Wysokość nagrody oraz liczba osób, którym będzie ona przyznana, będzie określana przez Burmistrza 

Krynek. 

§ 5. Nagroda przyznawana jest przez Burmistrza Krynek na wniosek: 

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia, w którym zrzeszony jest zawodnik; 

2) właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego; 

3) zawodnika; 

4) rodzica (opiekuna prawnego) zawodnika, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni; 

5) dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń mieszkający na terenie gminy Krynki. 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:  

1) imię i nazwisko zawodnika; 

2) datę urodzenia zawodnika; 

3) adres zamieszkania zawodnika (gmina, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy); 

4) dane kontaktowe zawodnika (telefon / e-mail); 

5) nazwę i adres klubu sportowego zawodnika (w przypadku przynależności do klubu); 

6) dyscyplinę sportową uprawianą przez zawodnika; 

7) kategorię wiekową zawodnika (w roku osiągnięcia wyniku); 

8) potwierdzenie wyników sportowych przez właściwy dla danego sportu okręgowy związek sportowy,  

a w przypadku braku okręgowego związku sportowego przez właściwy Polski związek sportowy; 

9) oświadczenie kandydata do nagrody (lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat 

nie jest osobą pełnoletnią), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku; 
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10) oświadczenie kandydata do nagrody (lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat 

nie jest osobą pełnoletnią), że dane zawarte we wniosku są prawdziwe (pod rygorem odpowiedzialności 

karnej). 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do "Regulaminu w sprawie zasad i trybu 

przyznawania nagród sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe". 

§ 7. 1. Wniosek, o przyznanie nagrody sportowej składa się do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krynkach 

do dnia 28 lutego roku następnego po roku, w którym zawodnik zajął czołowe miejsce we współzawodnictwie 

sportowym. 

2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego 

w Krynkach lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku pocztą. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody, Wnioskodawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma w tej sprawie. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania przez wnioskodawcę; 

3) nie usunięcia w terminie, o którym mowa w ust. 6, braków formalnych. 

§ 8. Wręczenie nagród odbywa się w terminie ustalonym przez Burmistrza Krynek. 

§ 9. 1. Zawodnik może być pozbawiony nagrody, w przypadku gdy okaże się, że wysoki wynik sportowy 

określony został uzyskany przy użyciu środków i metod, których stosowanie w sporcie jest zabronione. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających pozbawienie nagrody, o których mowa 

w ust. 1,Wnioskodawca niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Krynek. 

3. Decyzję o pozbawieniu nagrody podejmuje Burmistrz Krynek. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych 

za wysokie osiągnięcia sportowe 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

I. 

DANE WNIOSKODAWCY – imię i nazwisko / nazwa organizacji, aktualny adres zamieszkania / 

adres organizacji, nr telefonu / e-mail 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. 
 

DANE KANDYDATA DO NAGRODY 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko zawodnika 

 

 

Adres zamieszkania zawodnika (gmina, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy) 

 

 

Dane kontaktowe zawodnika (telefon / e-mail) 

 

 

Nazwa i adres klubu sportowego kandydata (w przypadku przynależności do klubu) 

 

 

Uprawiana dyscyplina sportowa (konkurencja)  

 

 

Kategoria wiekowa (w roku osiągnięcia wyniku) 

 

 

Imię i nazwisko trenera klubowego 

 

 

 
III. 

 

Dane kandydata do nagrody niezbędne do wypłaty nagrody (konieczne w przypadku przyznania 

nagrody): 

 

Pesel:  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………. 

 

Właściciel rachunku bankowego: ………………………………………………………………….. 
 
Adres i nazwa urzędu skarbowego:..................................................................................... ................................. 
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IV. 

Informacja o osiągnięciach sportowych w roku ....................... ……… 

 

Lp. Nazwa zawodów 
Miejsce i data 

zawodów 
Dyscyplina Konkurencja 

Uzyskane 

miejsce 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 
V. 

Potwierdzenie wyników sportowych określonych w pkt. IV przez właściwy okręgowy związek 

sportowy lub, w przypadku braku właściwego okręgowego związku sportowego, przez właściwy 

polski związek sportowy. 

 

W przypadku braku możliwości wypełnienia punktu V. wniosku można załączyć osobne 

zaświadczenie (okręgowego lub polskiego związku sportowego) potwierdzające wyniki sportowe 

określone w pkt IV. 

 

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

(pieczęć okręgowego związku sportowego lub polskiego związku sportowego) 

i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji związku 

 

 

Data:                                                                                  Podpis   Wnioskodawcy: 

 

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

Załącznik do wniosku: 

 

1. Oświadczenia kandydata do nagrody: 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 

kodeksu karnego) oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby 

ubiegającej się  o nagrodę, której jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym, zawartych we wniosku. 

Administratorem danych osobowych dotyczących kandydata do nagrody jest Burmistrz 

Krynek (Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki ); 

Dane osobowe kandydata do nagrody będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

przyznaniem nagród za osiągnięte wyniki sportowe; 

 

Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania; 

 

 

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

(podpis pełnoletniego zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego, gdy zawodnik nie jest pełnoletni) 
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