
UCHWAŁA NR XV/192/16
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie przyznawania nagród  za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515. z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 176) 

Rada Gminy Bobrowniki
 uchwala:

§ 1.  Ustanowić nagrodę pieniężną i wyróżnienie Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.                             

§ 2.  Wysokość nagród, rodzaje wyróżnień oraz zasady i tryb ich przyznawania oraz pozbawiania określa 
Regulamin będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Binko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 marca 2016 r.

Poz. 1499



Załącznik Nr 1 

do Uchwały XV/192/16 

Rady Gminy Bobrowniki  

z dnia 29 lutego 2016 roku 

 

  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

  

 

§ 1 

Wójt Gminy Bobrowniki przyznaje nagrodę pieniężną lub wyróżnienie zawodnikom, którzy 

osiągnęli znaczące wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym.  

 

§ 2 

Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinien posiadać wysokie osiągnięcia 

sportowe oraz być mieszkańcem Gminy Bobrowniki.  

 

§ 3 

Zawodnik otrzymuje nagrodę lub wyróżnienie wyłącznie za jedno (najwyższe) osiągnięcie 

sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym.  

 

§ 4 

1. Wyróżnienie przyznaje się za udział we współzawodnictwie sportowym o zasięgu 

międzynarodowym 

2.  Wyróżnienie przyznaje się w formie pucharu i dyplomu. 

3. Za dyscypliny sportowe ważne dla Gminy Bobrowniki uznaje się dyscypliny objęte 

programem igrzysk olimpijskich oraz paraolimpijskich a w szczególności:  

1) piłkę nożną; 

2) lekkoatletykę;  

3) koszykówkę; 

4) siatkówkę;  

5) siatkówkę plażową;  

6) tenis stołowy;  

7) szachy. 

 

§ 5 

Wysokość nagrody za uzyskanie wysokiego wyniku w dyscyplinie sportowej wymienionej 

w § 4 ust. 3 w sporcie zespołowym lub indywidualnym wynosi: 

 a) w sporcie zespołowym: 

 - za udział w turnieju finałowym mistrzostw Polski, pucharu Polski, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody dla zawodnika wynosi 600 zł; 

- za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Śląska w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody 

dla zawodnika wynosi 500 zł; 
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b) w sporcie indywidualnym:  

- za wzięcie udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich - kwota nagrody wynosi 

1000 zł; 

- za zajęcie od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody wynosi 1000 zł; 

 - za zajęcie od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody wynosi 900 zł; 

 - za zajęcie od I do III miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody wynosi 800 zł;  

- za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Śląska, dotyczy każdej kategorii wiekowej- kwota 

nagrody wynosi 700 zł. 

 

§ 6 

1. Wysokość nagrody za uzyskanie wysokiego wyniku w dyscyplinie sportowej 

nie wymienionej w § 4 ust. 3 w sporcie zespołowym lub indywidualnym wynosi:  

a) w sporcie zespołowym : 

 - za udział w turnieju finałowym mistrzostw Polski, pucharu Polski, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody dla zawodnika wynosi 400 zł; 

- za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Śląska w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody 

dla zawodnika wynosi 300 zł; 

b) w sporcie indywidualnym:  

- za zajęcie od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody wynosi 700 zł; 

 - zajął od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody wynosi 600 zł; 

 - zajął od I do III miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, w każdej kategorii 

wiekowej - kwota nagrody wynosi 400 zł. 

 

§ 7 

1.Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia uprawnieni są: 

- pełnoletni zawodnik 

- rodzic, opiekun prawny jeżeli zawodnik jest niepełnoletni 

- klub sportowy zrzeszający zawodnika 

2.Wnioski w sprawie nagród i wyróżnień składa się do Wójta Gminy Bobrowniki do dnia 

30 kwietnia każdego roku. 

3.Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4.Do wniosku dołączony winien być dokument potwierdzający uzyskanie wysokich wyników 

sportowych, o których mowa w §5 lub §6 .  

5.Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne oraz złożone w ustalonym terminie.  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1499_______________________________________________________________________________________________________________



§ 8  

1.Wnioski są przedkładane Komisji ds. Społecznych celem zaopiniowania. 

2.Do zadań komisji należy: 

a) analiza formalna i opinia merytoryczna wniosków 

b) zaproponowanie wyboru kandydatów do nagrody lub wyróżnienia. 

3. W razie stwierdzenia przez komisję niejasności lub braków formalnych w złożonym 

wniosku, wnioskodawca na wniosek przewodniczącego komisji, jest zobowiązany do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.  

4. Nieuzupełnienie wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3 skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia.  

5. Zaopiniowane wnioski przedkładane są Wójtowi Gminy Bobrowniki. 

6. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są raz w roku, do 30 czerwca każdego roku i dotyczą 

osiągnięć sportowych uzyskanych w roku poprzednim. 

 

§ 9  

 1. Wójt Gminy Bobrowniki pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia w przypadku:  

1) powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego zawodnika, za który została 

przyznana nagroda lub wyróżnienie;  

2) stwierdzenia, że nagroda lub wyróżnienie zostały przyznane w oparciu o nieprawdziwe 

dane; 

3) powzięcia informacji o dyskwalifikacji zawodnika skutkującej odebraniem mu wyniku 

sportowego, za który została przyznana nagroda lub wyróżnienie. 

2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy Bobrowniki pisemnie informuje 

zawodnika oraz określa sposób zwrotu nagrody lub wyróżnienia. O czynności tej 

informowany jest również podmiot, który złożył wniosek o przyznanie zawodnikowi 

nagrody lub wyróżnienia. 

3. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od 

dnia powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1. 

 

§ 10  

1.Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do wiadomości publicznej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobrowniki. 

2.Po przyznaniu nagród oraz wyróżnień Wójt Gminy Bobrowniki zawiadamia o tym fakcie 

nagrodzonego lub wyróżnionego oraz informuje o terminie oraz miejscu wręczenia nagrody 

lub wyróżnienia.  

 

§ 11 

Zmiany niniejszego regulaminu wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia 
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Załącznik nr 1  

Do regulaminu przyznawania  

nagród i wyróżnień 

Dane wnioskodawcy:                                       (data złożenia wniosku) 

…………………………………  

…………………………………….      

…………………………………….  

         

     

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody za wysokie  

wyniki sportowe uzyskane w roku ..................... 

w kategorii/dyscyplinie ………………………………………………………… 

 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

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

2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................... 

3. Imiona rodziców …………………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania ......................................................................................................... 

5. Telefon kontaktowy kandydata ........................................................................................... 

6. PESEL ……………………………………………………………………………………. 

7. Numer rachunku bankowego …………………………………………………………….. 

8. Miejsce nauki, pracy(stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności  

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

  

II. UZASADNIENIE (opis osiągnięć sportowych kandydata) 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do procedury związanej z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2135 z późn. zmianami). 

  

  

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

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

 (miejscowość, data); (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załącznik:  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 1499_______________________________________________________________________________________________________________


		2016-03-07T08:07:38+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




