
UCHWAŁA NR 0007.64.2017
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, 
60 i 1600) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe we 
współzawodnictwie indywidualnym lub zespołowym:

1) nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom raz w roku za wyniki sportowe osiągnięte 
w poprzednim roku kalendarzowym;

2) nagrody mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący następujące dyscypliny sportu:

a) lekkoatletyka,

b) łucznictwo,

c) tenis stołowy,

d) szachy,

e) skoki narciarskie,

f) piłka nożna,

g) pływanie,

h) piłka siatkowa,

i) kolarstwo górskie,

j) biegi górskie,

k) triathlon,

l) sporty walki objęte programem olimpijskim,

m) enduro - sporty motocyklowe,

n) badminton;

3) wyróżnienia mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący następujące dyscypliny sportu:

a) mas wrestling (sport siłowy),

b) strzelectwo sportowe,
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c) narciarstwo alpejskie,

d) tenis ziemny,

e) koszykówka,

f) piłka ręczna;

4) w przypadku, gdy zawodnik uprawniony do otrzymania nagrody lub wyróżnienia osiągnie kilka wyników 
uprawniających do nagrody lub wyróżnienia, otrzymuje tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie, za najlepszy 
osiągnięty wynik;

5) wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może składać:

a) Wójt Gminy Goleszów,

b) kluby sportowe, związki sportowe i stowarzyszenia, których statutową działalnością jest działalność 
sportowa;

6) wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały;

7) wnioski o których mowa w pkt 6 należy składać w terminie do 31 stycznia każdego roku, w sekretariacie 
Urzędu Gminy Goleszów;

8) wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia weryfikuje Komisja Rady Gminy Goleszów właściwa 
w sprawach sportu;

9) nagrody i wyróżnienia przyznaje Rada Gminy Goleszów, w miejscu i czasie przez nią wskazanym;

10) informację o nagrodzonych i wyróżnionych podaje się do publicznej wiadomości.

§ 2. Określa się rodzaje nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe:

1) nagrodami są nagrody pieniężne lub rzeczowe;

2) nagrody pieniężne przyznawane są zawodnikom w kategorii senior, natomiast nagrody rzeczowe 
przyznawane są zawodnikom w kategoriach młodszych niż senior;

3) wyróżnieniem jest puchar.

§ 3. Wysokość nagród oraz wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Określa się zasady i tryb pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe:

1) Rada Gminy Goleszów może pozbawić zawodnika nagrody lub wyróżnienia:

a) po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który zawodnik otrzymał nagrodę,

b) gdy nagroda została przyznana w oparciu o przedstawione nieprawdziwe dane wskazane we wniosku 
i załączonych dokumentach;

2) o pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy informuje pisemnie wnioskodawcę, zawodnika 
i prawnego opiekuna, w przypadku osoby niepełnoletniej, oraz określa sposób zwrotu nagrody 
i wyróżnienia;

3) pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w terminie roku od powzięcia przez Wójta Gminy 
informacji o której mowa w pkt 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała nr 10/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 90 poz. 1687).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Konecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.64.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 listopada 2017 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Dane podmiotu zgłaszającego wniosek:

....................................................................................................................................................................
(Nazwa)

....................................................................................................................................................................
(Adres, telefon, fax, e-mail)

Dane dotyczące zawodnika:

Imię i nazwisko zawodnika

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

Miejsce i data urodzenia:

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

Adres zamieszkania, nr telefonu:

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

Uzasadnienie kandydatury zawodnika zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe

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

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

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

………………......................................
(Pieczątka i podpis uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy)

UWAGA

1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wydane przez odpowiednie organizacje lub związki sportowe 
potwierdzające osiągnięte wyniki.

2. W przypadku, gdy zgłaszającym wniosek są kluby sportowe, związki sportowe i stowarzyszenia którego 
statutową działalnością jest działalność sportowa, do wniosku należy dołączyć statut tej organizacji.

Wyrażam zgodę na udział w procedurze przyznawania nagród i wyróżnień. * 

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

Podpis -  imię i nazwisko

*zgoda kandydata lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.64.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wysokość nagród oraz wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Nagrody pieniężne 

Rodzaj zawodów Uzyskane miejsce Wysokość nagrody pieniężnej 
PLN

Igrzyska Olimpijskie
Miejsce od 1 do 3 4.000,00
Pozostałe miejsca 3.000,00

Igrzyska Paraolimpijskie
Miejsce od 1 do 3 4.000,00
Pozostałe miejsca 3.000,00

Mistrzostwa Świata
Miejsce 1 3.000,00
Miejsce 2 2.800,00
Miejsce 3 2.600,00
Miejsce 4 2.400,00
Miejsce 5 2.200,00
Miejsce 6 2.000,00
Miejsce 7 1.800,00
Miejsce 8 1.700,00
Miejsce 9 1.600,00
Miejsce 10 1.500,00
Miejsce 11 1.400,00
Miejsce 12 1.300,00
Miejsce 13 1.200,00
Miejsce 14 1.100,00
Miejsce 15 1.000,00

Mistrzostwa Europy Miejsce od 1 do 5 3.000,00
Puchar Świata Miejsce od 1 do 5 2.000,00
Puchar Europy Miejsce od 1 do 5 2.000,00

Mistrzostwa Polski
Miejsce 1 1.200,00
Miejsce 2 1.100,00
Miejsce 3 1.000,00
Miejsce 4 950,00
Miejsce 5 900,00

Puchar Polski Miejsce od 1 do 5 1.200,00
Mistrzostwa Śląska Miejsce od 1 do 5 300,00

Puchar Śląska Miejsce od 1 do 5 300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 6875



Nagrody rzeczowe 

Rodzaj zawodów Uzyskane miejsce Wysokość nagrody rzeczowej 
PLN

Igrzyska Olimpijskie Miejsce od 1 do 5 od 3.950,00 do 4.000,00
Igrzyska Paraolimpijskie Miejsce od 1 do 5 od 3.950,00 do 4.000,00

Mistrzostwa Świata Miejsce od 1 do 5 od 2.950,00 do 3.000,00
Mistrzostwa Europy Miejsce od 1 do 5 od 2.950,00 do 3.000,00

Puchar Świata Miejsce od 1 do 5 od 1.950,00 do 2.000,00
Puchar Europy Miejsce od 1 do 5 od 1.950,00 do 2.000,00

Mistrzostwa Polski Miejsce od 1 do 5 od 1.150,00 do 1.200,00
Puchar Polski Miejsce od 1 do 5 od 1.150,00 do 1.200,00

Mistrzostwa Śląska Miejsce od 1 do 5 od 450 do 550,00
Puchar Śląska Miejsce od 1 do 5 od 450 do 550,00

Wyróżnienia

Rodzaj zawodów Uzyskane miejsce Rodzaj wyróżnienia 
Igrzyska Olimpijskie Miejsce od 1 do 5 Puchar

Igrzyska Paraolimpijskie Miejsce od 1 do 5 Puchar
Mistrzostwa Świata Miejsce od 1 do 5 Puchar
Mistrzostwa Europy Miejsce od 1 do 5 Puchar

Puchar Świata Miejsce od 1 do 5 Puchar
Puchar Europy Miejsce od 1 do 5 Puchar

Mistrzostwa Polski Miejsce od 1 do 5 Puchar
Puchar Polski Miejsce od 1 do 5 Puchar

Mistrzostwa Śląska Miejsce od 1 do 5 Puchar
Puchar Śląska Miejsce od 1 do 5 Puchar
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