
 

 

UCHWAŁA NR XIX/179/12 

RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Gminy Radłów za wybitne osiągnięcia sportowe.  

2. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa niniejsza uchwała.  

§ 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Burmistrza Radłowa.  

§ 3.  

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, za rok poprzedni.  

2. Nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe, są nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami”.  

3. Wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe, są nagrody rzeczowe np. dyplomy, puchary, statuetki, książki 

zwane dalej „wyróżnieniami”.  

4. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę:  

a) wysokie wyniki sportowe tj.  

- udział w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy,  

- zajęcie miejsc od I do VI w zawodach rangi mistrzostw Polski  

b) zwycięstwa w zawodach organizowanych pod patronatem Burmistrza Radłowa  

c) jubileusze sportowców i trenerów  

d) wyniki pracy trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu przez sportowców wysokich 

wyników sportowych, o których mowa w pkt a)  

e) całokształt dokonań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności upowszechnianie kultury 

fizycznej i promocję Gminy  

§ 4.  

1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane raz w roku za udział w konkurencjach sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  

2. Nagrodę, wyróżnienie może otrzymać zawodnik który:  
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a) jest zameldowany na terenie Gminy Radłów lub reprezentuje stowarzyszenie kultury fizycznej, które ma 

siedzibę na terenie Gminy Radłów lub jest uczniem szkoły mającej siedzibę na terenie Gminy Radłów  

b) uzyskał wysokie osiągnięcie sportowe  

§ 5.  

1. Nagrody przyznawane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Radłów na dany 

rok.  

2. Nagrody finansuje się i wypłaca z budżetu Gminy Radłów.  

§ 6. Nagroda może zostać przyznana na wniosek:  

1. Stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy 

Radłów,  

2. Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 

w Radłowie,  

3. Stu pełnoletnich mieszkańców Gminy Radłów  

4. Burmistrza Radłowa  

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia wnioskodawca składa na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

1. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Burmistrz Radłowa wzywa wnioskodawcę do ich 

usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:  

1) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;  

2) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie;  

3) rezygnacji z nagrody przez osobę przedstawioną do nagrody.  

§ 9.  

1. Nagrody przyznaje Burmistrz Radłowa na podstawie złożonego wniosku biorąc pod uwagę rangę osiągnięcia 

sportowego (zajęte miejsce, rodzaj dyscypliny i charakter zawodów) i całokształt dokonań w zakresie kultury 

fizycznej i sportu.  

2. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Radłowa:  

a) przyznaje nagrodę jednorazową w wysokości od 300 do 2000 zł.  

b) może odstąpić od przyznania nagrody, o którą wnioskowały podmioty wymienione w § 6  

§ 10. Przyznanie nagrody może być połączone z przyznaniem wyróżnień o których mowa w § 3 ust. 3.  

§ 11. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Radłów.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.  

§ 13. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Radłowie.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Piotr Kapera 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XIX/179/12   

Rady Miejskiej w Radłowie   

z dnia 29 czerwca 2012 r.  

 

WNIOSEK  

o przyznanie nagrody, wyróżnienia* za wybitne osiągnięcia sportowe  

WNIOSKODAWCA:  

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

/nazwa, siedziba, adres/ 

 

DANE OSOBY NAGRADZANEJ:  

1. Imię i nazwisko: ......................................................................................................................  

2. Data urodzenia: ........................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania: ................................................................................................................  

Osiągnięcia:  

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

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

Uzasadnienie przyznania nagrody:  

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

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

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe załączone do wniosku:  

1. ………………………………………..  

2. ………………………………………...  

3. …………………………………………  

………………………………….  

        (podpis wnioskodawcy)  

 

Oświadczenie osoby nagradzanej:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach 

promocyjnych związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe przyznawane przez 

Radę Miejską w Radłowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze. zm.) oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 

nagrody.  

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

miejscowość, data                (podpis)  

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Piotr Kapera 
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