
UCHWAŁA NR 49/IX/2019
RADY GMINY BORONÓW

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1263 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Boronów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady przyznawania nagród sportowych

§ 1. Nagrody sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, które osiągnęły wyniki w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym określone w § 9 niniejszej uchwały, w danym roku 
kalendarzowym.

§ 2. Zawodnik, a w przypadku niepełnoletności zawodnika, rodzic lub opiekun prawny, może ubiegać się 
o przyznanie nagrody dwa razy w danym roku kalendarzowym w przypadku osiągnięcia dwóch lub więcej 
wyników uprawniających do nagrody.  

§ 3. Nagrodę może otrzymać osoba, która jest mieszkańcem gminy Boronów.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania nagród sportowych

§ 4. 1. Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika, a w przypadku niepełnoletności 
zawodnika, rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Nagrodę sportową może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła wynik w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Wnioski można składać do dnia 30 maja  -w I terminie danego roku kalendarzowego i do dnia 
30 października -w II terminie danego roku kalendarzowego.

4. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy oraz jego 
rangę, zgodnie z § 9 niniejszej uchwały.

§ 5. Nagrody sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy Boronów w formie decyzji.

§ 6. Wydatki związane z udzieleniem nagród sportowych będą pokrywane z budżetu Gminy Boronów 
w ramach posiadanych środków. 

§ 7. Wójt może pozbawić zawodnika nagrody po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, 
za który zawodnik otrzymał nagrodę w wyniku stosowania przez tego zawodnika dopingu.
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Rozdział 3.
Rodzaje i wysokość nagród sportowych

§ 8. Nagrody sportowe dla zawodników mają charakter pieniężny.

§ 9. Nagrody sportowe mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia w ramach współzawodnictwa 
sportowego, organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowe i Europejskie 
federacje sportowe oraz właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy:

1) miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 5.000,00 zł;

2) miejsca medalowe w Mistrzostwach Świata w wysokości 2.000,00 zł;

3) miejsca medalowe w Mistrzostwach Europy w wysokości 1.000,00 zł;

4) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski w wysokości 800,00 zł;

5) miejsca od I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości 700,00 zł;

6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 600,00 zł;

7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 500,00 zł;

8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 450,00 zł;

9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 400,00 zł;

10) miejsca medalowe w zawodach krajowych w wysokości 350,00 zł;

11) miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Hutsz
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