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UCHWAŁA NR XXXVIII.279.2017
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych
za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla osób fizycznych, które osiągnęły
wysoki poziom i wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
zwanych dalej "zawodnikami".
§ 2. 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym, uznaniowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem
uznania dla zawodnika, osoby stale zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice lub zawodnika,
którego klub sportowy ma siedzibę na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Wysokimi wynikami sportowymi o których mowa w ust. 1 są, odpowiednio:
a) I- III miejsce w Mistrzostwach Polski (indywidualnie i drużynowo),
b) I- V miejsce w Mistrzostwach Europy (indywidualnie i drużynowo),
c) I- V miejsce w Mistrzostwach Świata (indywidualnie i drużynowo),
d) I- V miejsce w Olimpiadzie i Paraolimpiadzie (indywidualnie i drużynowo).
3. Nagroda przyznawana jest za rok, w którym osiągnięto wysoki wynik sportowy.
§ 3. 1. Wysokość jednorazowej nagrody może wynieść maksymalnie 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
2. O wysokości nagrody decyduje Burmistrz Jelcza-Laskowic, biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe
zawodnika oraz dostępne środki finansowe w budżecie gminy.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować:
1) Zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie osiągnięcia sportowe lub ich opiekunowie prawni,
2) Kluby sportowe z terenu i spoza terenu Gminy Jelcz-Laskowice, których członkiem jest zawodnik, którego
wniosek dotyczy,
3) Polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, którego członkiem jest zawodnik, którego
wniosek dotyczy,
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4) Stowarzyszenia z terenu i spoza terenu Gminy Jelcz-Laskowice, których statut lub akt założycielski
przewiduje prowadzenie działalności w danej dyscyplinie sportowej, których członkiem jest osoba
fizyczna, której wniosek dotyczy,
5) Komisje stałe Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może być przyznana w trakcie
roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Jelcza-Laskowic.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres stałego zamieszkania osoby fizycznej, zawodnika, datę i miejsce
urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego, stowarzyszenia zrzeszającego zawodnika,
2) opinię właściwego klubu sportowego lub stowarzyszenia w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody,
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym wraz
z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia,
4) poświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia
stowarzyszenia, o uprawianiu określonej dyscypliny sportu,

o przynależności

zawodnika

do

klubu,

5) uzasadnienie proponowanej nagrody.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do Burmistrza Jelcza-Laskowic.
2. Do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie nagrody Burmistrz Jelcza-Laskowic powołuje Komisję
złożoną z trzech osób, oraz ustala jej regulamin działania.
3. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej podlega sprawdzeniu pod względem formalnym
i merytorycznym oraz ewentualnemu uzupełnieniu w przypadku braku kompletnych dokumentów.
4. Nagrodę przyznaje Burmistrz Jelcza-Laskowic w formie zarządzenia, kierując się zasadami określonymi
w uchwale.
5. Liczba przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród uzależniona jest od wysokości środków
finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
B. Bejda
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Załącznik do uchwały nr XXXVIII.279.2017 Rady
Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 29 września 2017 r.

Burmistrz Jelcza-Laskowic
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE
DLA ZAWODNIKA
WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko/pełna nazwa: …………………………………………………
2. KRS:…………………………………………………………………….............
3. NIP:……………………………………………………………………………...
4. REGON:…………………………………………………………………………
5. Adres:……………………………………………………………………………
6. Telefon, e-mail:…………………………………………………………………
Dla Zawodnika:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………
Uprawiana dyscyplina sportu:………………………………………………….
Klasa sportowa:…………………………………………………………………
I. Dane Zawodnika:
1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………..
3. PESEL:…………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania:
ul.……………………………………..…………………………………….…..
Kod, miejscowość:……………………………………………………….….....
Gmina:……………………………………………………………….….…........
5. Telefon kontaktowy:……………………………………………….….………
6. Adres właściwego Urzędu Skarbowego:
………………………………………………………………….......................
II. Dane rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika*:
1. Imię i nazwisko:……………………………………………….……………
2. PESEL:………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania:
ul.…………………………………………………………………….………
Kod, miejscowość:……………………………….………………….………
Gmina:…………………………………………….……………………….…
4. Telefon kontaktowy:……………………………………………………..…
5. Adres właściwego Urzędu Skarbowego:
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…………………………………………………........................................
III. Opinia właściwego klubu sportowego lub stowarzyszenia:
……………………………….….………….…………………
…………………………….….………….……………………
…………………………….……….…….……………………
…………………………….……….…….……………………
IV. Opis osiągnięć Zawodnika:
………………………………………….……..…….…………
………………………………………..……..…………………
………………………………………….………………………
……………………………………………..……………………
……………………………………………..……………………
V. Uzasadnienie proponowanej nagrody:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
......................................................................................
(podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 992) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji
Nagrody Sportowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
………………………………………………
(podpis Zawodnika/ rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika)
* Wypełnić przypadku wniosku o przyznanie dla Zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia.

