
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/124/2020 

RADY GMINY ISTEBNA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyróżnień i nagród Wójta Gminy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 

w działalności sportowej 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

roku o sporcie (t.j. Dz. U.  2019, poz. 1468 z późn. zm.) 

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zwanych dalej „nagrodami”, które są wyrazem uznania dla 

wybitnych osiągnięć we współzawodnictwie krajowym lub  międzynarodowym oraz wkładu pracy na rzecz 

rozwoju sportu. 

§ 2. 1. Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna, zwana dalej „zawodnikiem”, która łącznie 
spełnia następujące kryteria: 

1) jest mieszkańcem Gminy Istebna, 

2) uprawia dyscyplinę olimpijską, dyscyplinę paraolimpijską, lub inną dla której został powołany odpowiedni 
Polski Związek Sportowy, 

3) osiągnęła wybitne wyniki sportowe we spółzawodnictwie sportowym określone w § 3. 

2. Osobie odznaczającej się wybitnym wkładem pracy na rzecz rozwoju sportu w Gminie  Istebna, Wójt 

Gminy Istebna może przyznać statuetkę. 

3. Statuetką „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” może być uhonorowana osoba, która łącznie spełnia 

następujące kryteria: 

1) jest mieszkańcem Gminy Istebna, 

2) posiada w swoim dorobku co najmniej 5 lat pracy na rzecz rozwoju sportu w Gminie Istebna, 

3) jest osobą pełnoletnią. 

§ 3. 1. Do otrzymania nagrody uprawniony jest zawodnik , który w dowolnej kategorii wiekowej: 

1) zajął miejsce medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, 

Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski - organizowanych przez międzynarodowe federacje sportowe 

oraz ogólnopolskie związki sportowe, 
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2) został powołany przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentowania kraju na: Igrzyskach 

Olimpijskich oraz brał w nich udział, Igrzyskach Paraolimpijskich oraz brał w nich udział, Mistrzostwach 

Świata oraz brał w nich udział, Mistrzostwach Europy oraz brał w nich udział. 

§ 4. 1. Ustala się następujące wysokości nagród brutto dla: 

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

być przyznana nagroda w wysokości do 3 000,00. 

2) Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym może być 

przyznana nagroda w wysokości do 2 000,00. 

2. Zawodnik w roku kalendarzowym, może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub więcej wyników 
sportowych uprawniających do nagrody, można przyznać jedną, najwyższą kwotowo nagrodę. 

4. Zawodnikom, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1) i pkt 2) wraz z nagrodą pieniężną przyznaje się 

statuetkę okolicznościową. 

5. Łączna pula nagród, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel 

w budżecie Gminy Istebna na dany rok. 

§ 5. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Istebna w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Statuetkę „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” przyznaje Wójt Gminy Istebna w drodze decyzji 

administracyjnej. 

§ 6. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się w terminie 1 – 14 maja każdego roku, 

z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie sportu z poprzedniego roku kalendarzowego. 

2. Wniosek o nagrodę składa się do Wójta Gminy Istebna. 

3. Wniosek o nagrodę może być złożony przez: 

- zawodnika, 

- rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika będącego osobą niepełnoletnią, 

- inny podmiot posiadający umocowanie od zawodnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika. 

4. Wniosek w sprawie przyznania statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” składa się 

w dowolnym terminie. 

5. Wniosek o przyznanie statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” składa się do Wójta Gminy 

Istebna w terminie 1 – 14 maja każdego roku. 

6. Wniosek w sprawie przyznania statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” może być złożony 
przez: 

- osobę ubiegającą się o uhonorowanie statuetką, 

- inny podmiot  posiadający umocowanie od zawodnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika. 

7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

8. Wzór wniosku o przyznanie statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” stanowi  załącznik nr 2 

do uchwały. 

9. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o nagrodę lub wniosku o przyznanie statuetki 
„Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” Wójt Gminy Istebna wzywa wnioskodawcę w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia powiadomienia o ich uzupełnienie. 

10. Umorzenie postępowania następuje w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie, 

2) pisemnego cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 

3) pisemnej rezygnacji zawodnika (opiekuna prawnego, rodzica małoletniego zawodnika) z nagrody, 
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4) nie usunięcia braków formalnych w terminie, 

5) uzyskania przez Wójta Gminy Istebna informacji o zdyskwalifikowaniu zawodnika lub osoby zasłużonej, 

jeżeli dyskwalifikacja ma związek z osiągnięciami, za które nagroda miałaby zostać przyznana. 

§ 7. 1. Wójt Gminy Istebna pozbawia nagrodzonego nagrody lub statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie 

Istebna” po uzyskaniu pisemnej informacji o odebraniu uprawnień do osiągniętych wyników sportowych 

określonych w § 3 ust. 1 pkt 1) i pkt 2). 

2. Pozbawienie nagrody lub statuetki następuje na podstawie decyzji administracyjnej. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Legierski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/124/2020 

Rady Gminy Istebna 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA GMINY DLA ZAWODNIKA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

SPORTOWE Data: ………………………… r. 

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem odręcznym lub drukowanym. 

Wnioski nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

I.  Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji:…………........…….…......................................... 

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

2. Adres: 

(Wypełnia wnioskodawca indywidualny)  

miejscowość ……………………………… numer domu ….…………………………........... 

gmina………………………………..powiat…………………………………………………… 

województwo……………………………………………………………………………….…... 

Telefon…………………………………..e-mail……………………………………………… 

(Wypełnia wnioskodawca instytucjonalny) 

siedziba w……………………………ul………………………..…………..………………….. 

gmina………………………………..powiat ………………………………………………… 

województwo …………………………………………………………………………….…… 

właściwy rejestr (podać rejestr i numer) ……………………………………………………… 

Telefon…………………………………..e-mail………………………………………………… 

3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku: 

Imię i nazwisko………………………………………tel.…………………..e-mail…………... 

II .Dane zawodnika: 

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

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

3. Adres zamieszkania: miejscowość………………….…………… numer domu ……………… 

Gmina……………………………….powiat………………………………………………………. 

Województwo………………………………………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………………………………………………. 

Dyscyplina sportu uprawiana przez zawodnika………………………………………………… 

Klub………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………e-mail…………………………………. 

Gmina……………………………….powiat………………………………………………………. 

Województwo………………………………………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………………………………………………. 
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Dyscyplina sportu uprawiana przez zawodnika…………………………………………………….. 

Klub………………………………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………………………………………e-mail………………………………….. 

III.  Opis osiągniętych wyników sportowych . 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia  podpis Wnioskodawcy 

……………………… ………………………….. 

Załączniki: 

- Komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika. 

-  Oświadczenie klubu sportowego dotyczące zawodnika, potwierdzające przynależność zawodnika do 

klubu (oświadczenie Nr 1 do wniosku) 

-  Oświadczenie zawodnika (oświadczenie Nr 2 do wniosku) 

- Kopia dokumentu potwierdzającego obecny status mieszkańca Gminy Istebna, bądź status mieszkańca 
Gminy Istebna w dniu osiągnięcia wyników sportowych. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

OŚWIADCZENIE KLUBU SPORTOWEGO 

O PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODNIKA DO TEGO KLUBU 

Oświadczam/y, że ………………………………………………, ur. ……….……………….. 

                                imię  i nazwisko zawodnika)                                                (data urodzenia)  

 

zamieszkały ..........................………………………………….………………………………  

(miejscowość, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)  

był zawodnikiem klubu w dniu zdobycia/ uzyskania 

 

………………………………………………………....................... medalu/ miejsca na/w 

 

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

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

 

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

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

(nazwa mistrzostw, poziom rozgrywek, dyscyplina, miejscowość, data)  

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

(Miejscowość, data)                                            (pieczątka klubu) 

…………………………………………………….. 

(podpis/y osoby/osób upoważnionych  

                                                                                                                    do reprezentowania klubu) 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

Ja, …………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku pełnoletniego zawodnika wpisać imię i nazwisko)  

…………. ………………………………………………………………………, działający 

(w przypadku małoletniego zawodnika lub zawodnika ubezwłasnowolnionego wpisać imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego)  

jako rodzic lub opiekun prawny ………………………………………………………………*, 

  (w przypadku małoletniego zawodnika wpisać imię i nazwisko zawodnika)  

oświadczam, że dane podane we wniosku o nagrodę dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe są 

prawdziwe oraz zobowiązuję się do poinformowania Wójta Gminy Istebna o okolicznościach stanowiących 
podstawę pozbawienia nagrody za osiągnięte wyniki sportowe przyznanej na podstawie przepisów 

wydanych przez Radę Gminy Istebna. 

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

(miejscowość , data)                                                                 (czytelny podpis zawodnika 

                                                                                                       lub rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych mojego 

dziecka*/danych osobowych osoby nad którą sprawuję opiekę* zawartych we wniosku o przyznanie 
nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781), wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem tego wniosku i wypłatą nagrody. 

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

(miejscowość , data)                                                                    (czytelny podpis zawodnika 

                                                                                                         lub rodzica/opiekuna prawnego) 

W przypadku przyznania nagrody wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia 

i nazwiska*/imienia i nazwiska mojego dziecka* / imienia i nazwiska osoby, nad którą sprawuję opiekę* 
wraz z informacją o wysokości przyznanej nagrody i wynikach sportowych, które stanowiły podstawę 

przyznania nagrody. 

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

(miejscowość , data)                                                              (czytelny podpis zawodnika 

                                                                                                      lub rodzica/opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2020 

Rady Gminy Istebna 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUETKI 

„ZASŁUŻONY DLA SPORTU W GMINIE ISTEBNA” Data: ……..… r. 

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem odręcznym lub drukowanym. 

Wnioski nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

I.  Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: .................................................................................... 

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

2. Adres: 

(Wypełnia wnioskodawca indywidualny)  

miejscowość……………………………………………………….………………………….. 

gmina………………………………..powiat…………………………………………………… 

województwo……………………………………………………………………………….…... 

Telefon…………………………………..e-mail……………………………………………… 

(Wypełnia wnioskodawca instytucjonalny) 

siedziba w……………………………ul………………………..…………..………………….. 

gmina………………………………..powiat ………………………………………………… 

województwo …………………………………………………………………………….…… 

właściwy rejestr (podać rejestr i numer) ……………………………………………………… 

Telefon…………………………………..e-mail………………………………………………… 

3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku: 

Imię i nazwisko………………………………………tel.…………………..e-mail……………… 

II. Dane kandydata do uhonorowania statuetką „Zasłużony dla sporu w Gminie Istebna”: 

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

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

3. Adres zamieszkania: miejscowość………………….………… numer domu ……..…… 

Gmina……………………………….powiat………………………………………………………. 

Województwo………………………………………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………e-mail…………………………………. 

III. Opis przebiegu pracy na rzecz rozwoju sportu w Gminie Istebna. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia                                                                       podpis Wnioskodawcy 

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

Załączniki: 

-  Oświadczenie osoby ubiegającej się o uhonorowanie statuetką (oświadczenie Nr 1 do wniosku) 

- Kopia dokumentu potwierdzającego obecny status mieszkańca Gminy Istebna, bądź status mieszkańca 
Gminy Istebna w czasie pracy na rzecz rozwoju sportu w Gminie Istebna. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ 

O PRZYZNANIE STATUETKI 

„ZASŁUŻONY DLA SPORTU W GMINIE ISTEBNA” 

Ja, …………………………………………………………………………………………… 

( wpisać imię i nazwisko)  

…………. ………………………………………………………………………, działający 

    (w przypadku zawodnika ubezwłasnowolnionego wpisać imię i nazwisko /opiekuna prawnego)  

jako opiekun prawny ………………………………………..……………………………*, 

oświadczam, że dane podane we wniosku o uhonorowanie statuetką „Zasłużony dla sportu w Gminie 

Istebna” są prawdziwe oraz zobowiązuję się do poinformowania Wójta Gminy Istebna o okolicznościach 
stanowiących podstawę pozbawienia statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna” na podstawie 

przepisów wydanych przez Radę Gminy Istebna. 

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

(miejscowość , data)                                                                   (czytelny podpis zawodnika  

                                                                          lub opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych osoby, nad którą 

sprawuję opiekę* zawartych we wniosku o uhonorowanie statuetką „Zasłużony dla sportu w Gminie 
Istebna”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781), wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem tego wniosku. 

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

(miejscowość , data)                                                                     (czytelny podpis zawodnika 

                                                                           lub /opiekuna prawnego) 

W przypadku przyznania statuetki „Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna”  wyrażam zgodę na podanie 

do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska*/ imienia i nazwiska osoby, nad którą sprawuję 
opiekę*. 

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

(miejscowość , data)                                                                         (czytelny podpis zawodnika 

                                                                                   lub /opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 2440


		2020-03-17T12:45:56+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




