UCHWAŁA NR XXXVII/267/2018
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaje, wysokości nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz. 1463 z późn.
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
§ 2. Nagrodę sportową można przyznać osobie, która:
1) osiąga wysokie, udokumentowane wyniki sportowe;
2) stale zamieszkuje na terenie Gminy Jakubów, bądź uczęszcza do gminnych placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów;
3) w roku przyznawania nagrody lub wyróżnienia uczęszczała do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
i nie ukończyła 20 roku życia.
§ 3. Wyróżnienia mogą być przyznane:
1) osobom osiągającym wyniki sportowe bez ograniczeń wiekowych;
2) trenerom sportowym, których zawodnicy osiągają lub osiągnęli sukcesy;
3) nauczycielom kultury fizycznej, których wychowankowie osiągają sukcesy sportowe;
4) popularyzatorom sportu i działaczom sportowym.
§ 4. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów wniosków o nagrody sportowe i wyróżnienia są:
1) Wójt Gminy Jakubów;
2) Komisje Rady Gminy Jakubów;
3) Kluby i organizacje sportowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu;
4) Dyrektorzy szkół działających na terenie Gminy Jakubów.
§ 5. 1. Nagrodę może otrzymać osoba reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne lub
która uzyskała jeden z następujących wyników sportowych:

drużynowe,

1) Zajęła 1-6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub jest członkiem reprezentacji
Polski – od 500 zł do 1000 zł;
2) Zajęła 1-3 miejsce w zawodach ogólnopolskich - od 400 zł do 800 zł;
3) Zajęła 1 miejsce w zawodach wojewódzkich – od 300 zł do 500 zł.
2. Nagroda może być przyznana także osobie, która uzyskała inne niż określone
pkt 1. ust. 1-3 osiągnięcia sportowe.

w §5

3. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane nie częściej niż raz w roku.
4. Nagroda lub wyróżnienie nie może zostać przyznane kilkakrotnie za te same osiągnięcia.
§ 7. Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe.
§ 8. 1. Ustala się wzór wniosku o nagrodę sportową lub wyróżnienie za osiągnięcia sportowe, stanowiący
załącznik do uchwały.
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wynik sportowy wskazany we wniosku,
w szczególności dyplomy lub zaświadczenia.
§ 9. Nagrody sportowe i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Jakubów i wręcza na sesji Rady Gminy.
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§ 10. Informację o przydzielonych nagrodach i wyróżnieniach sportowych umieszcza się na stronie
internetowej gminy.
§ 11. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/267/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 czerwca 2018 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ /WYRÓŻNIENIA

Imię i nazwisko kandydata
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dane rodziców/ opiekunów prawnych
Telefon kontaktowy
Dane osoby zgłaszającej kandydata
Dyscyplina sportowa
Udokumentowane osiągnięcia sportowe kandydata (w przypadku składania wniosku o nagrodę
sportową)

Uzasadnienie wniosku

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu złożenia wniosku o przyznanie nagrody
sportowej lub wyróżnienia.
Podpis
kandydata
………………………………….
…………………………………

Podpis

osoby

zgłaszającej

Miejscowość, data …………………………………. Miejscowość, data.............................................
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