
UCHWAŁA NR V/39/15
RADY GMINY BRENNA

z dnia 18 czerwca 2015 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 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 
o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Brenna 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady przyznawania nagród sportowych.

§ 1. Nagrody sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych, w szczególności w: 
akrobatyce, biathlonie, brydżu sportowym, gimnastyce, jeździectwie, judo, kolarstwie, koszykówce, 
lekkoatletyce, narciarstwie, pływaniu, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, skibobach, modelarstwie 
sportowym, tenisie stołowym, szachach, snowboardzie oraz sportach motorowych.

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane raz w roku.

§ 3. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem gminy Brenna.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania nagród sportowych.

§ 4. 1. Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek:

1) zarządu klubu sportowego lub stowarzyszenia;

2) właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego;

3) komisji Rady Gminy Brenna właściwej do spraw sportu;

4) dyrektorów placówek oświatowych Gminy Brenna.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wynik sportowy tj. np. zaświadczenie 
z klubu sportowego, wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów lub dyplom.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 5. 1. Nabór wniosków w sprawie przyznania nagrody sportowej ogłasza Wójt Gminy w formie 
zarządzenia.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 
7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) nieusunięcia braków formalnych;

3) cofnięcia przez wnioskodawcę;

4) rezygnacji kandydata.

4. Nagrody sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

5. O przyznaniu nagrody Wójt zawiadamia nagrodzonego i wnioskodawcę informując jednocześnie 
o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody.
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Rozdział 3.
Rodzaje i wysokość nagród sportowych.

§ 6. Nagrody sportowe dla zawodników mają charakter pieniężny.

§ 7. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za rok, w którym osiągnął wynik sportowy, a w 
przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.

§ 8. 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 700,00 zł;

5) miejsca od I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości 600,00 zł;

6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 500,00 zł;

7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 450,00 zł;

8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 400,00 zł;

9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 350,00 zł;

10) miejsca medalowe w zawodach krajowych w wysokości 300,00 zł;

11) miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich w wysokości 250,00 zł.

§ 9. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia sportowe zabezpiecza się corocznie 
w budżecie Gminy Brenna.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. Traci moc uchwała nr XI/123/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Janasik
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Załącznik  
do uchwały Nr V/39/15 
Rady Gminy Brenna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.   
 

 

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej  

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa wnioskodawcy:  

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

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

2. Dane teleadresowe:  

miejscowość: ……………………… ulica: ………………………………………….……… nr …………. 

kod pocztowy: ……………… tel. kontaktowy: …………….……. e – mail: ……………………….……. 

 

II. Dane zawodnika: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….................................  

2. Imiona rodziców:  ……………………………………………………………………………......................  

3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….…......................  

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………..................................  

5. Pesel/NIP*: ……………………………………………………………………………................................  

6. Nazwa właściwego urzędu skarbowego: ……………………………………………................................... 

7. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………..  

8.  Nr r-ku bankowego…………………............................................................................................................  

 

III. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych uprawniających do wnioskowania o przyznanie 

nagrody: 

1. Uprawniana dyscyplina sportu (konkurencja) ……………………………………………...........................  

2. Nazwa i miejsce zawodów/Organizator: …………………………………..……………….........................  

3. Data zawodów: …………………………………………………………………...………….......................  

4. Miejsce zajęte w zawodach : …………………………………………………………….............................  

 

IV. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Brenna moich 

danych osobowych do celów związanych z wnioskiem o przyznanie nagrody sportowej - zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).  

 

data: …………………..   podpis zawodnika: …………………………………… 
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V. Dokumenty potwierdzające wynik sportowy: 

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

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

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

 

    

 

    podpis wnioskodawcy: ………………………………. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

PESEL – jest identyfikatorem podatkowym podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 

NIP – jest identyfikatorem podatkowym w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu tj. osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 
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