
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/396/2017 

RADY GMINY ZBROSŁAWICE 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia 

artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice 

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

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1463 z późn. zm.), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)  Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia 

naukowe, artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/208/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie 

warunków i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości 

nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

i krajowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 2607). 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Fels 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 7493



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/396/2017 

Rady Gminy Zbrosławice 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice 

§ 1. Cel i charakter wyróżnienia 

1. Regulamin  zawiera  zasady  przyznawania  nagrody  Wójta Gminy Zbrosławice  oraz  określa kryteria 

jej przyznawania i sposób analizowania wniosków. 

2. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. 

3. Nagroda przyznawana jest w dwóch dziedzinach: 

a) kultury i sztuki, 

b) sportu. 

4. Nagrody są finansowane ze środków budżetu gminy, przy czym ilość i wartość przyznanych nagród 

w danym roku uzależniona jest od zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy. Wysokość 

środków na dany rok budżetowy jest ściśle określona w uchwale budżetowej gminy na dany rok, jest wiążąca 

dla komisji rozpatrującej wnioski. 

§ 2. Warunki i zasady zgłaszania kandydatur 

1. Nagroda może być przyznana kandydatom spełniającym jeden z poniższych warunków: 

a) w dziedzinie kultury i sztuki – finalistom i laureatom konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, 

b) w dziedzinie sportu – medalistom zawodów wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz finalistom zawodów 

międzynarodowych. 

2. W przypadku osiągnięć zespołowych, wszystkich członków nagrodzonego zespołu należy zgłosić na 

wspólnym wniosku podpisanym przez wnioskodawcę. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Zbrosławice składa się w siedzibie Urzędu Gminy  

Zbrosławice, w terminie do końca maja każdego roku. 

4. Wniosek  o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Złożone wnioski podlegają kontroli pod względem formalnym przez Wydział Społeczny Urzędu Gminy 

Zbrosławice, w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu przyjmowania wniosków. 

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody 

wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do 

ich usunięcia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem nagrody. 

§ 3. Weryfikacja wniosków 

1. Przyznawanie nagród jest zarządzane przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta. W skład komisji 

wchodzą: 

a) przedstawiciel Rady Gminy wybrany przez Radę Gminy, 

b) czterech przedstawicieli wskazanych przez Wójta Gminy. 

2. Komisja  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością  głosów  w  obecności,  co  najmniej  4  członków 

komisji. 
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3. Z przebiegu prac komisji sporządzany jest protokół. 

4. Komisja  przedstawia  Wójtowi Gminy Zbrosławice  imienne  propozycje  przyznania  nagród  wraz  

z określeniem ich wysokości w celu zatwierdzenia. Decyzja Wójta jest ostateczna. 

5. O nagrodę można ubiegać się ponownie w następnych latach po spełnieniu warunków regulaminowych. 

§ 4. Kryteria przyznawania nagród 

1. Nagrody przyznawane są w oparciu o następującą punktową ocenę wyniku: 

a) laureaci i medaliści na szczeblu międzynarodowym – 60 punktów, 

b) finaliści na szczeblu międzynarodowym – 50 punktów, 

c) laureaci i medaliści na szczeblu krajowym – 40 punktów, 

d) finaliści na szczeblu krajowym – 35 punktów, 

e) laureaci i medaliści na szczeblu wojewódzkim – 30 punktów, 

f) finaliści na szczeblu wojewódzkim – 25 punktów. 

2. Wartość jednego punktu uzależniona jest od środków gminy przyznanych na nagrody w danych roku 

budżetowym, jednak nie może być ona niższa niż 10 zł. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Decyzje Wójta są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. Komisja może zrezygnować z przyznania nagród ze względu na brak kandydatów spełniających 

odpowiednie kryteria. 

3. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o miejscu i terminie ich wręczenia. 

4. Lista  osób  nagrodzonych  zostanie  ogłoszona  na  stronie  internetowej  www.zbroslawice.pl. 

5. Nagrody będą wręczane podczas uroczystości gminnych. 
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Załącznik  do Regulaminu przyznawania nagród Wójta 

Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice 

 

WÓJT GMINY  

ZBROSŁAWICE  

woj. śląskie  

42-674 ZBROSŁAWICE  

 ul. Oświęcimska 2  

Wnioskodawca    ……………..………………………………………………… 

(nazwisko i imię lub nazwa) 

adres  zameldowania lub siedziba  …………………..…………………………………………… 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

adres do korespondencji   ………………………..……………………………………… 

(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

telefon     ……………………………..………………………………… 

(stacjonarny, komórkowy) 
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Wniosek o przyznawanie nagród Wójta Gminy Zbrosławice 

za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla  

mieszkańców Gminy Zbrosławice  

I . Dane osobowe kandydata do nagrody: 

1. Nazwisko ..................................................................................................................................... 

2. Imiona .......................................................................................................................................... 

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

4. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................. 

5. Adres zameldowania ................................................................................................................... 

6. Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

7. PESEL ......................................................................................................................................... 

8. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu ............................................................................. 

9. Nazwa banku i nr oddziału ........................................................................................................... 

10. Nr rachunku bankowego .............................................................................................................. 

11. Telefon kontaktowy ...................................................................................................................... 

12. Nazwa klubu sportowego lub zakładu pracy................................................................................ 

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

II. Informacja  o  osiągnięciach uprawniających  do wnioskowania o nagrodę  w roku   ........: 
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III. Oświadczenia: 

1. Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   zawartych   we   wniosku    

o   przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice do 

celów związanych z obsługą tego wniosku. 

          

…………………………………… 

        podpis 

2. a) Oświadczenie wypełniane przez uczestnika pełnoletniego: 

Oświadczam,  że  zamieszkuję  na  terenie  gminy  Zbrosławice,  gdzie  koncentruję  swoje  sprawy  

życiowe  i zamierzam pozostać na stałe. Jednocześnie zobowiązuję się do wskazania jako miejsca 

odprowadzania mojego podatku dochodowego urzędu skarbowego: 

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

 (nazwa urzędu ,miejscowość) 

        …………………………………… 

       podpis 

2. b) Oświadczenie wypełniane przez opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego: 

Ja    niżej    podpisany/-na    ………………………........……………..…..    oświadczam,     że    wraz   ze 

stale zamieszkującym  ze  mną  dzieckiem  ……………………..........…………..,  nad  którym  przysługuje  

mi  władza rodzicielska,  zamieszkuję  na  terenie gminy  Zbrosławice,  gdzie  koncentruję swoje sprawy  

życiowe  i  zamierzam pozostać na stałe. Jednocześnie zobowiązuję się do wskazania urzędu skarbowego:

  

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

(nazwa urzędu ,miejscowość) 

        ………………………………… 

      podpis opiekuna prawnego 

V. Załączniki: 

1. dokumenty  (oryginały)  potwierdzający  osiągnięty  wynik    wydany  przez  organizatora. 

Zbrosławice, dnia ……………………….……………….     

……………………….……………….  podpis  wnioskodawcy 
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