
 

 

UCHWAŁA NR XVI/105/2019 

RADY GMINY ISTEBNA 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) 

Rada Gminy Istebna 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających 

się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla 

osób o których mowa w § 1 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Legierski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 9246



Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2019 

Rady Gminy Istebna 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

Regulamin w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności 

sportowej 

§ 1. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Istebna jako 

wyraz uznania za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt działalności sportowej. 

2. Wyróżnienie stanowi: medal, puchar, statuetka, dyplom inna nagroda rzeczowa do 400 zł. 

§ 2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane:  

1. osobom fizycznym (zawodnikom), o których mowa w § 3, a którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

2. trenerom,  o których mowa w § 3 a prowadzącym szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

3. innym osobom o których mowa w § 3 a wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane: 

- osobom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna i reprezentującym kluby sportowe albo inne stowarzyszenia 

mające swoją siedzibę na terenie Gminy Istebna, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej 

- osobom będącym mieszkańcami Gminy Istebna a reprezentującymi kluby, których siedziba znajduje się 

poza terenem Gminy Istebna. 

§ 4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się zajęcie następujących miejsc: 

1.  

zajęte miejsce rodzaj zawodów 
I-VIII  Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa   

 Świata, Puchar Świata 
I-VI  Mistrzostwa Europy, Puchar Europy 
I-III  Mistrzostwa Polski, Puchar Polski 

2. Przewiduje się możliwość nagrodzenia osób za zakwalifikowanie się do reprezentacji i udział 

w imprezach najwyższej rangi tj. Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świat oraz Pucharze Świata. 

§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Istebna z własnej inicjatywy lub na wniosek:  

1. zarządu klubu sportowego, stowarzyszenia lub 

2. komisji Rady Gminy Istebna właściwej do spraw sportu (Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej) 

3. dyrektorów placówek oświatowych Gminy Istebna, 

4. zawodnika, rodzica, opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego 

zdolności do czynności prawnych lub rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika, 

5. trenera lub 

6. osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 6. Ustala się następujące wysokości nagród dla osób o których mowa w § 2, które uzyskały wysokie 

wyniki sportowe o których mowa w § 4. 

1. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym może 

być przyznana nagroda w wysokości  do 3000 złotych/ brutto. 
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2. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym może być 

przyznana nagroda w wysokości do 2000 złotych/ brutto. 

3. Trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników, o których mowa w § 2 ust. 2, osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym o jakich mowa  

w § 4 może być przyznana nagroda do kwoty 2 000 złotych brutto  lub wyróżnienie. 

4. Wyróżnienie lub nagroda może być również przyznana trenerowi, działaczowi sportowemu, 

promotorowi sportu lub organizatorowi zawodów sportowych lub innej osobie, którzy przyczynili się do 

popularyzacji sportu na terenie Gminy Istebna. Wysokość nagrody do 1 000 złotych/brutto. 

5. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za rok, w którym osiągnął wynik sportowy,  

a w przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą. 

§ 7. 1.  Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy kierować do Wójta Gminy Istebna  w terminie 

od 1  do 30 kwietnia  każdego roku, z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie sportu z poprzedniego roku 

kalendarzowego. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinny zawierać m.in.: 

1) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia) 

2) dane wnioskodawcy 

3) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu 

3) nazwę i adres siedziby klubu sportowego 

4) osiągnięcia uzasadniające przyznanie nagrody lub wyróżnienia 

5) informacje na temat trenera zawodnika, który przyczynił się do osiągnięcia wyniku sportowego, 

6) informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej, 

7) uzasadnienie  przyznania nagrody lub wyróżnienia 

8) wyrażenie zgody na przetwarzanie i zbieranie danych 

9) oświadczenie kandydata o rozliczeniu się w przypadku przyznania nagrody pieniężnej, z właściwym 

urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie 

3. Wzór wniosku do niniejszego regulaminu zostanie przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Istebna. 

4. Do wniosku należy załączyć: 

1) oryginał lub poświadczona kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu, 

2) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego wynik sportowy, 

3) dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (np. zaświadczenie z klubu sportowego, 

wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów lub dyplom). 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. Tworzy się Komisję jako organ opiniodawczy Wójta Gminy Istebna w zakresie przyznawania  nagród 

i wyróżnień. 

7. Skład Komisji oraz regulamin jej działania ustala Wójt Gminy Istebna w drodze zarządzenia. 

8. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) nieusunięcia braków formalnych, 

3) cofnięcia przez wnioskodawcę 

4) rezygnacji kandydata. 

9. Przyznanie nagrody nie wyklucza przyznania wyróżnienia tej samej osobie. 
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10. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z ich przyznaniem. 

§ 8. 1.  Przyznanie nagrody lub wyróżnienia odbywa się w toku postępowania administracyjnego 

zakończonego decyzją. 

2. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego i wnioskodawcę informując 

jednocześnie o terminie, w którym nastąpi wręczenie nagrody lub wyróżnienia. 

3. Uroczyste wręczenie nagród lub wyróżnień następuje podczas sesji Rady Gminy lub przy innej 

stosownej okoliczności. 

§ 9. 1.  Wójt Gminy Istebna może pozbawić nagrody lub wyróżnienia osobę nagrodzoną lub wyróżniona 

w sytuacji: 

1) anulowania wyniku sportowego, za który osoba ta otrzymała nagrodę lub wyróżnienie w wyniku 

stosowania przez zawodnika dopingu, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku 

o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1051 ze zm.) 

2) podania we wniosku, na podstawie którego nagroda lub wyróżnienie została przyznana, nieprawdziwych 

informacji. 

2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy informuje wnioskodawcę, zawodnika i prawnego 

opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej oraz określa sposób zwrotu nagrody lub wyróżnienia. 

3. Pozbawienie nagród odbywa się w toku postępowania administracyjnego zakończonego decyzją. 
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