Projekt
z dnia 30 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BRENNA
z dnia .................... 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada
Gminy Brenna uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Zasady przyznawania nagród sportowych
§ 1. Nagrody sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w szczególności w następujących
dyscyplinach sportowych: 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
i wrotkarskich.
§ 2. Nagrody mogą być przyznawane raz w roku.
§ 3. Nagrodę może otrzymać osoba, która jest mieszkańcem gminy Brenna.
Rozdział 2
Tryb przyznawania nagród sportowych
§ 4. 1. Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.
2. Nagrodę sportową może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła wysoki wynik w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy oraz jego
rangę, zgodnie z § 9 niniejszej uchwały, 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 w formie zarządzenia,
określając nieprzekraczalny termin naboru wniosków.
2. Nagrody sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy Brenna w drodze decyzji administracyjnej.
§ 6. 1. Wójt może pozbawić zawodnika wyróżnienia po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku
sportowego, za który zawodnik otrzymał nagrodę w wyniku stosowania przez tego zawodnika dopingu,
o którym mowa w art. 43 ustawy o sporcie.
Rozdział 3
Rodzaje i wysokość nagród sportowych
§ 7. Nagrody sportowe dla zawodników mają charakter pieniężny.
§ 8. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za rok, w którym osiągnął wynik sportowy, a w
przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.
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§ 9. 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.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 10. Traci moc uchwała nr XXVI/295/18 Rady Gminy Brenna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
§ 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.

Id: 8BE955D9-75BF-4F16-AA42-461B4C4CA222. Projekt

Strona 2

