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UCHWAŁA NR XXXVIII/12/2010
RADY GMINY MSZANA

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia nagrody finansowej Gminy Mszana dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 
226 poz. 1675 z późn. zm.) 

Rada Gminy Mszana uchwala: 

§ 1. Ustanowić zasady i tryb przyznawania nagrody finansowej dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchylić uchwałę nr XXXVI/6/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia 
nagrody finansowej Gminy Mszana dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/12/2010

Rady Gminy Mszana

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Zasady i tryb przyznawania nagrody finansowej dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

§ 1. 1. Nagroda finansowa jest jednorazowym świadczeniem piniężnym wypłaconym z budżetu Gminy, jako 
wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym. 

2. Nagroda finansowa będzie przyznawana zawodnikom amatorom posiadającym miejsce zamieszkania na 
terenie Gminy Mszana. 

§ 2. Przyznawanie nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do kompetencji Wójta 
Gminy. 

§ 3. 1. Nagroda finansowa dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym nie może być wyższa niż 200% minimalnego wynagrodzenia (brutto). 

2. O wysokości nagrody finansowej decyduje Wójt Gminy, biorąc pod uwagę możliwości budżetowej Gminy 
i osiągnięty sukces. 

§ 4. Nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być przyznawane za: 

1)udział w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata lub Europy, Igrzyskach Olimpijskich, 
Uniwersjadach, Paraolimpiadach, Olimpiadach Głuchych, 

2)zajęcie co najmniej piątego miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski, 

3)zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Województwa Śląskiego. 

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić: 

1)stowarzyszenie lub klub sportowy zawodnika, 

2)właściwy polski związek sportowy zawodnika 

3)właściwa komisja Rady Gminy 

4)Szkolny Związek Sportowy 

5)Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszanie 

6)zawodnik, który osiągnął wynik sportowy o którym mowa w § 4. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym określi Wójt 
Gminy. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody nie może być złożony później niż 1 rok od dnia uzyskania przez zawodnika 
wyniku uprawniającego do otrzymania nagrody. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody po sprawdzeniu pod względem formalnym, stanowią przedmiot opinii 
Rady Sportu. 

2. Bez opinii Rady Sportu nt wniosku, Wójt Gminy nie może przyznać, bądź odmówić przyznania nagrody 
finansowej. 

3. Przy rozpoznawaniu wniosków Wójt Gminy nie jest związany opinią wydaną przez Radę Sportu. 
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§ 7. Nagroda finansowa wypłacana jest zawodnikom w terminie do 30 dni od daty otrzymania zaopiniowanych 
przez Radę Sportu wniosków. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Wiesława Tatarczyk-
Sitek


