
UCHWAŁA NR X/113/15
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie: nadania regulaminu nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 715) - Rada Gminy Oświęcim postanawia:

§ 1. Uchwalić Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe dla osób z terenu Gminy Oświęcim 
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zleca się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 5162



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/113/15
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe.

§ 1. 

Ustanawia sie nagrody Gminy Oświęcim za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe.

§ 2. Zestawienie osób uhonorowanych nagrodami prowadzi Urząd Gminy.

§ 3. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1) zawodników w kategorii seniorów i juniorów biorących udział w krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym za osiągnięte wyniki,

2. Nagrody dla zawodników przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w przypadku 
osiągnięć zespołowych. Nagroda może być zróżnicowana dla zawodników tej samej drużyny, zespołu, formacji 
itp.

3. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Oświęcim w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie gminy.

4. Wartość przyznanej nagrody nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w momencie rozpatrywania wniosku o przyznanie nagrody.

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać osoba wymieniona w § 3, która:

1) reprezentuje klub sportowy mający siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego i zamieszkuje na terenie 
Gminy Oświęcim, lub

2) jest zawodnikiem niezrzeszonym, zamieszkałym na terenie Gminy Oświęcim.

2. Nagroda może zostać przyznana za uzyskanie wysokiego wyniku sportowego w rozgrywkach/zawodach 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku .

3. Za wysoki wynik sportowy uznaje się:

1) zajęcie medalowego miejsca w mistrzostwach Polski, lub

2) zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, lub

3) wzięcie udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub

4) wzięcie udziału w igrzyskach olimpijskich, lub

5) powołanie w dyscyplinach zespołowych do kadry wojewódzkiej lub krajowej w rozgrywkach/zawodach 
organizowanych przez Polskie Związki Sportowe działające w oparciu o ustawę o sporcie.

§ 5. 1. O wysokości nagrody decyduje Wójt Gminy Oświęcim na podstawie protokołu, sporządzonego 
przez Zespół ds. oceny wniosków, o którym mowa w ust. 3.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Zastępca Wójta Gminy Oświęcim

2) Dyrektor ZEASiPG

3) Sekretarz

3. Zespół przedkłada Wójtowi Gminy protokół z oceny wniosków wraz z opinią oraz propozycją 
przyznania nagrody.

§ 6. Wnioski o nagrody składa sie w Urzędzie Gminy Oświęcim na formularzu, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do regulaminu.
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§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród można składać indywidualnie lub przez podmioty działające w sferze 
kultury fizycznej, a w przypadku osób niepełnoletnich wnioski w ich imieniu mogą składać rodzice lub 
opiekunowie prawni, jak również osoby reprezentujące klub, formację, zespół w których osoby wskazane we 
wniosku działają i osiągają wyniki.

2. Wnioski o przyznanie nagród składa się cały rok.

3. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:

1) stwierdzenia podania we wniosku nieprawdziwych danych,

2) nie usunięcia w wyznaczonym terminie, braków formalnych lub nie udzielenia dodatkowych wyjaśnień,

3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

§ 8. 1. Nagrodę wraz z listem gratulacyjnym wręcza Wójt Gminy Oświęcim lub osoba przez niego 
upoważniona.

2. Osoba, której przyznano nagrodę zostaje powiadomiona o terminie i miejscu jej wręczenia.

3. Nagrodę za określone we wniosku osiągnięcie przyznaje sie jeden raz.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

……………………………………….…… Oświęcim, dnia………………………………
 (nazwa wnioskodawcy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W KRAJOWYM 
LUB MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM I OSIĄGNIĘCIA 

W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

1. ……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy)

2. ………………………………………………………………………..…………………………………..

(data i miejsce urodzenia)  (imiona rodziców)

3. …………………………………………………………………………………………………………....

(PESEL)

4. ……………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania, telefon)

5. ……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa banku i nr rachunku bankowego)

6. Nazwa i adres klubu sportowego: 
………………………………………………………………………………………...............………….………...
..............…………………………………………………………………………………………………...

7. Uzasadnienie – opis osiągnięcia, w związku z którym wnioskuje się o nagrodę: 
………………...……………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………..……………………
…………….…………………………………………………………………..……………………………………
………….....…………………………………………………………..……………………………………………
…………...…………………………………..………………..……………………………………………………
………….....……………………………………………………………………..…………………………………
………….....……………………………………..…………………………………………………………………
..…………...……………………………..…………………………………………………………………………
…………...……………………..…..……………………………………………………

8. Informacja o innych nagrodach finansowych uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku za wnioskowane osiągnięcie:

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

9. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcie:

a. ………………………………………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)
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10. Oświadczenie osoby , której wniosek dotyczy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z póź. zm.) dla 
potrzeb postępowania związanego z przyznaniem nagrody w tym podania do publicznej wiadomości faktu 
przyznania nagrody wraz z dokumentacją zdjęciową.

……………............………………………

(podpis osoby, której wniosek dotyczy)

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski
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