
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie  trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 
sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1263 i 1669), Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród 
i wyróżnień określa Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wysocki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Poz. 5219



Załącznik do uchwały Nr V/35/2019

Rady Gminy Suchożebry

z dnia 27 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

§ 2. 1.  Szczególnymi formami uznania dla osiągnięć sportowych zawodników, trenerów i działaczy 
reprezentujących gminę Suchożery są:

1) nagrody finansowe,

2) wyróżnienia, w szczególności: puchar, medal, statuetka, dyplom.

2. Nagrody mogą być przyznawane dla:

1) osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Suchożebry osiągających wysokie wyniki sportowe 
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach mających szczególne 
znaczenie dla gminy Suchożebry, ustalonych w ust. 4 .

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach i konkurencjach mających szczególne 
znaczenie dla gminy Suchożebry określonych w ust. 4.

3) innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zwanych dalej „działaczami 
sportowymi”.

3. Wyróżnienia mogą być przyznane dla:

1) osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Suchożebry osiągających wyniki sportowe na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim,

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe,

3) działaczy sportowych wyróżniających się pracą na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie 
gminy Suchożebry.

4. Dyscyplinami sportowymi mającymi istotne znaczenie dla Gminy Suchożebry są: piłka nożna,piłka 
siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy, sporty walki.

§ 3. 1.  Nagrodę może otrzymać osoba reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne i gry zespołowe 
mające szczególne znaczenie dla gminy Suchożebry, która uzyskała jeden z następujących wyników:

1) zajęła 1 – 6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub jest członkiem reprezentacji 
Polski – 1 500 zł,

2) zajęła 1 – 3 miejsce w zawodach ogólnopolskich – 1 200 zł,

3) zajęła 1 - 3 miejsce w zawodach wojewódzkich – 1 000 zł.

2. Nagrodę, w wysokości 1 000 zł można przyznać trenerowi, prowadzącemu szkolenie zawodników, 
osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla gminy Suchożebry.

3. Nagrodę w wysokości 1 000 zł może otrzymać działacz sportowy za szczególne zasługi w rozwoju sportu 
na terenie gminy Suchożebry oraz przyczynianie się do osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie 
sportowym i sukcesów sportowych osób fizycznych.

4. Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom osiągającym wyniki sportowe, trenerom i działaczom 
sportowym za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzowanie dyscyplin 
sportowych mających szczególne znaczenie dla gminy Suchożebry.
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Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania nagród i wyróżnień

§ 4. 1.  Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) komisji Spraw Społcznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Suchożebry,

2) zawodnika lub rodzica (prawnego opiekuna) małoletniego zawodnika,

3) klubu sportowego,

4) dyrektora szkoły.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) dane Wnioskodawcy,

2) dane Kandydata:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) dyscyplinę sportową,

e) osiągnięcia sportowe,

3) uzasadnienie

4) podpis wnioskodawcy

§ 5. 1.  Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy Suchożebry, 
w terminie do 31 marca każdego roku.

2. W roku 2019 wnioski o nagrodę składane są do 30 czerwca.

3. Do wniosku dołącza się:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów do nagrody lub wyróżnień,

2) oświadczenia kandydata, lub jego rodzica/opiekuna prawnego, które zawiera wyrażenie zgody na 
zgłoszenie jego kandydatury oraz na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dokumentacja dołączona do wniosku nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku braków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 
do 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie,

2) nieusunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych,

3) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,

4) pisemnej rezygnacji kandydata,

5) śmierci osoby kandydującej do nagrody lub wyróżnienia.

§ 6. 1.  Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia opiniowane są przez Komisję powołaną corocznie 
przez Wójta Gminy Suchożebry.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Suchożebry,

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Suchożebry.

3. Na czele Komisji stoi przewodniczący wybrany przez Komisję w głosowaniu jawnym.

4. Do zadań Komisji należy:
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1) analiza wniosków pod względem merytorycznym,

2) opiniowanie wniosków,

3) typowanie osoby do nagrody lub wyróżnienia.

5. Posiedzenie Komisji uznawane jest za ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3 członków.

6. Decyzje w formie opinii Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów, członków 
obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Protokół z posiedzenia Komisji wraz z listą osób wytypowanych do otrzymania nagrody lub wyróżnienia 
Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Suchożebry.

§ 7. 1.  Wójt Gminy może podjąć decyzję o pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia:

1) po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który przyznano nagrodę lub wyróżnienie,

2) która została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane.

2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy informuje pisemnie zawodnika lub trenera a także 
wnioskodawcę oraz określa sposób zwrotu nagrody lub wyróżnienia.

3. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w terminie do roku od momentu powzięcia przez 
Wójta Gminy Suchożebry informacji, o których mowa w ust 1.

Postanowienia końcowe

§ 8. 1.  Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień następuje podczas uroczystości gminnych lub podczas 
obrad sesji Rady Gminy Suchożebry.

2. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Suchożebry.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wysocki
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