UCHWAŁA NR XLII/234/2018
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.

Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1463, 60, i 1600 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. W arunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród
pieniężnych dla osób o których mowa w § 1 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/234/2018

Rady Gminy Łysomice
z dnia 25 stycznia 2018 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

§1
Postanowienia ogólne
1. Nagroda „Samorządu Gminy Łysomice” jest świadczeniem pieniężnym, które stanowi
wyraz uznania za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt
działalności sportowej.
2. Wyróżnienia są przyznawane w formie: statuetki, pucharu, medali, dyplomów
i listów gratulacyjnych
3. Z uwagi na znaczenie sportu dla Gminy Łysomice, nagrody i wyróżnienia mogą być
przyznawane w kategoriach dyscyplin sportowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich
oraz nieobjętych programem igrzysk olimpijskich.
4. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane:
1) osobom fizycznym (zawodnikom) za osiągnięte wysokie wyniki sportowe,
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe,
3) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
5. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom zamieszkałym na terenie Gminy
Łysomice.
§2
Tryb przyznawania nagród

1. Wyróżnienie i nagrodę przyznaje Wójt Gminy Łysomice.
2. Do analizy i oceny wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród, Wójt Gminy Łysomice
powołuje zarządzeniem Komisję opiniującą.
3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej wniosków, sporządza protokół wraz z
analizą wniosków i propozycją kwoty nagrody, lub rodzaju wyróżnienia, który przedkłada do
Wójta Gminy Łysomice.
4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne i złożone w ustalonym terminie.
5. Ostateczną decyzję w zakresie przyznania nagrody lub wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy
Łysomice.
§3
Składanie wniosków

1. Kandydatury do wyróżnień i nagród może zgłaszać każdy zainteresowany, w tym:
1) Kluby sportowe i stowarzyszenia, których statutową działalnością jest działalność
sportowa,
2) Wójt Gminy Łysomice,
3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Łysomice.
2. Wnioski należy składać w terminie od 2 stycznia do końca lutego kdzdego roku, do biura
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podawczego Urzędu Gminy w Łysomicach, wg wzoru wniosku, stanowiącego załącznik do
regulaminu.
3. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 7dni.
4. W przypadku braku uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w
ust. 3 wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
5. Wójt przyznaje wyróżnienia i nagrody w terminie do 31 marca każdego roku.
§4
Wysokość nagród
1. Samorząd Gminy Łysomice reprezentowany przez Wójta przyznaje następujące nagrody
pieniężne:
1) za wysokie osiągnięcia sportowe w wysokości do 2000,00 zł, w zależności od
osiągniętego wyniku w danym roku, to jest:
a) od 500,00 do 1.000,00 zł za osiągnięcie miejsca I-III w zawodach o przynajmniej
zasięgu wojewódzkim, z zastrzeżeniem lit. b,
b) od 1.100,00 do 2.000,00 zł za osiągniecie miejsc I-III w zawodach o przynajmniej
zasięgu krajowym,
c) do 500 zł za osiągnięcie niższego wyniku sportowego niż ustalony w lit. a i b;
2) za działalność trenerską - do 2.000 zł w zależności od osiągniętego wyniku w danym
roku, stosownie do zasad ustalonych w pkt 1 lit. a-c;
3) za osiągnięcia w działalności sportowej - do 1.500 zł, stosownie do szczególnej
aktywności i uzyskanych osiągnięć w działalności w zakresie sportu.
2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych przyznaje się nagrodę za najwyższe osiągnięcie.
§5
Wyróżnieni

Osobom wyróżniającym się w działalności sportowej Wójt Gminy może przyznać wyróżnienie
biorąc pod uwagę osiągnięcia w kategoriach dyscyplin sportowych określonych w § 1 ust.3.
§6
Informacja o wyróżnieniach i nagrodach

Informacja o przyznanych wyróżnieniach i nagrodach podawana jest do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łysomice oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Łysomice.
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