
t; C H W A 1,:\ :\r V/..U/2019 

Rady (;miny \Vieczfnia Koscielna 
z dnia 28 marca 2019 r. 

j 

w sprawie rodzaj' w wyrMnien i wysokosci nagrod za osi"lgni~cia wysokich wynik4w 
sportowyc oraz szczegolowych zasad i trybu ich przyznawania. 

! 
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, 

! 
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Na podsta i 'ie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofzqdzie 

gminnym (Dz. U.l- 2019 r., poz. 506) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca ~010 r. 
o sporcie (Dz.U. 2018 poz. 1263 ze zm.) - Rada Gminy Wieczfnia Koscielna uch~ala, co 

Inastypuje: 

§ 1. 
f 

1. 	Nagrody i \v)roznienia mogq bye przyznane w dyscyplinach sportowych okre11onych 

w zalqczniku 0 niniejszej uchwaly. I 
2. 	Nagroda moz. bye przyznana raz w roku za najwiyksze osiqgniycie na zako~czenie 

sezonu zawod ikowi, ktory: ! 
a. 	zajql miej' a medalowe lub punktowane we wspolzawodnictwie miydzynaro~owym 

i krajowy ! I 

b. 	posiada ud .kumentowane osiqgniycia w dziedzinie sportu; ! 

c. 	jest zamies kaly na pobyt staly na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna lub repntzentuje 

klub sport lub szkoly majqcy siedziby na terenie Gminy Wieczfnia Koscieln~. 
3. 	Nagroda dla i zawodnika za osiqgniycie wysokiego wyniku sportowego mo~e bye 

przyznana w astypujqcej wysokosci: I 
a. 	za zajyci miejs~ medalO\vych i punktowanych w mistrzostwach furopy, 

w mistrzo twach Swiata, Igrzyskach Olimpijskich, w Igrzyskach Paraolimnijskich, 

we wspol awodnictwie krajowym lub miydzynarodo'Wym osob niepelnosprdwnych,
I 

w wysoko ci od 1500 do 2000 zl, 	 ! 
b. 	za zajycie : iejsc medalowych i punktowanych w mistrzostwach: 

- Polski od' 1000 zl do 1500 zl 

- okrygu i : ojewodztwa od 500 zl do 1000 zl 

- w mistrz : stwach powiatu od 300 zl do 500 zl , 

- w mistrz . stwach gminy do od 200 zl do 300 zl l 
4. 	 Zawodnikom i portowych gier zespolowych przyznaje siy nagrody zbiorowq dla ~esPolu 

w wysokosci :do 50% przyslugujqcej nagrody indywidualnej, pomnozonej prze~ liczby 

zawodnikow ru:zyny nie WYZSZq niz liczba okreslona odrybnyrni przepisami. I 
5. 	 Wyroznienia . i przyznawanymi dla zawodnikow Sq puchary, statuetki, plakietki, jrnedale, 

ksiqzki, stroj sportowy i sprzyt sportowy zwiqzany z uprawianq dyscyplinq,! drobne 

upominki rze zowe, dyplomy i listy pochwalne. 1 

6. 	 Wyroznienia; ogq bye przyznane raz w roku za najwiyksze osiqgniycia na zak1nczenie 

sezonu zawo nikowi, ktory: I 
a. 	 uczestnic' yl we wspolzawodnictwie na szczeblu krajowym lub miydZynartdo'Wym 

oraz wspolzawodnictwie miydzynarodo\vym lub krajowym osob 

niepelno rawnych i nie kwalifikuje siy do otrzymania Nagrody; I 
b. 	 jest za eszkaly na pobyt staly na terenie Gminy Wieczfnia Kosci~na lub 

reprezent je klub sportowy lub szkoly majqcy siedziby na terenie Gminy 1ieczfnia 

Koscieln ; 	 ! 
i 



! 


I
7. \\aJ1osc przyz unego \\)Tl)Znicnia mc m07C prZCknl(zyc b\ol:- 500 zlotych 	\\ panym 

roku ka]cndnrzl\\ym. 	 I 
i

8. 	 Uprawnionymido zgtaszania wnioskt'm 0 wyr6znicnia j nagrody sq: 

a. 	W6jt GminY:Wieczfnia Koscielna. 

b. radni Gminy!Wieczfnia Koscielna. 

c. orgaI1lzacJe 	 . pozarzqdowe prowadzqce dzialalnosc statutowq w zakresie ~ultury 
fizycznej i s I , 

d. trenerzy. 

e. insty1ucje s rtowe. 

f. 	 osoba zaint .esowana lub jej opiekunowie prawnL 

g. dyrektorzy k6t. 

9. Wniosek powi : ien zawierac: 

a. 	ImUr 1 naz sko lub nazwy organu zglaszajetcego, 

b. imiy i naz sko zawodnika, 

c. 	opis osietgn trC sportowych zawodnika, 

d. 	dokumenty otwierdzajetce w/w osietgniycia, 

e. oswiadcze e 0 zamieszkiwaniu na pobyt staly na terenie Gminy Wieczfnia K~scielna 

lub dokum Ilt potwierdzajetcy reprezentowanie klubu sportowego majetcego siecqziby na 

terenie Gm ny Wieczfnia Koscielna. : 

10. Wnios~i w s.rawie przy~nania nagr6d za osietgniy.cia, sk.lada s.iy w ~ermi~i~ od Idnia 2 
styczI1la do d ,a 31 styczI1la kuzdego roku w Urzydzle Gmmy WleczfI1la Koscleln~ 

I 1. W ojt Gminy . ieczfnia Koscielna przyznaje nagrody w terrninie do 15 kwietnia ~azdego 
roku, za wyn !ki sportowe osietgniyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprz<tdniego 
~. 	 I 

12. Decyzjy 	0 p : yznaniu nagrod i wyr6znien, 0 ktorych mowa w pkt 1 podejmuje W6jt 

Gminy Wiec' fnia Koscielna po zapoznaniu siy z opiniet komisji wlasciwej dg spraw 

sportu. I, 

§ 2. !1 

Wykonanie uchw ly powierza siy W6jtowi Gminy Wieczfnia Koscielna. 

§ 3. 

Traci moc Uchw la Nr IIII17/2015 Rady gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 mar~ 2015 

roku w sprawie dzaj6w wyroznien i wysokosci nagr6d za osietgniycia wysokich ~nikow 

sportowych oraz zczeg6lowych zasad i trybu ich przyznawania. I 
§ 4. I 

Uchwala wchod w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku urz~dowym 
Wojew6dztwa M "owieckiego. 



35. Orientacja sp rtowa 

3. Baseball i sof ball 

4. Biathlon 

5. Bilard 

6. Boks 

7. Bowling 

8. Brydz sporto y 

9. Curling 

10. Gimnastyka 

11. Golf 

12. Hokej na lod Ie 

13. Hokej na tra Ie 

14. Jezdziectwo 

15. Judo 

16. Jujitsu 

17. Kajakarstwo 

18. Karate 

19. Karate fudok n 

20. Karate tradyc' jne 

21. Kendo 

22. Kick-boxing 

23. Kolarstwo 

24. Korfball 

25. Koszyk6wka 

26. Kryglarstwo 

27. Kulturystyka,'fitness i tr6jb6j sHowy 

28. Lekkoatletyk 

29. Lucznictwo 

30. Lyzwiarstwo Igurowe 

31. Lyzwiarstwo ,zybkie 

32. Muaythai 

33. Modelarstwo portowe 

34. Narciarstwo 

36. Piyciob6j no 

37. Pilka noma 

38. Pilka ryczna 

39. Pilka siatkow 

WYKAZ DYSC 

ZA 0 

1. Akrobatyka 

2. Badminton 

la1qCznik do Uchwaly ~r V/422019 
Rady Gminy Wieczfnia Koscielna 
z dnia 28 marca 2019 r. 

I 
LIN SPORTO'YYCH W KTORYCH MOGJ\ Bye RZYZNAvfANE 

. WYROZNIENIA I NAGRODY I 
IJ\GNIE;CIE WYSOKICH WYNIKOW SPORTOWYCH I 



40. Pktwonurko anie spnrto\A e 

.. 41. Podnos"~nie i~zar{)\\ 

42. Radioorienta ja sportowa 
43. Ringo 

44. Rugby 

45. Skiboby 
46. Snooker i bil rd angielski 
47. Snowboard 

48. Speed rower 
49. Sport lotnicz 
50. Sport motoro 

51. Sport motoro 

53. 

54. 
55. 

56. 
57. 
58. 

59. 
60. 

52. Sport ptywac 

Sport tanecz 

Sporty gorski 

61. Taekwondo I 

62. Taekwondo 

63. Tenis 
64. Tenis stolo 

65. Triathlon 

66. Unihokej 
67. Warcaby 

68. Western i Ro 

69. W~dkarstwo 
70. Wioslarstwo 

71. Wrotkarstwo 
72. Wu-Shu 

73. Zapasy 
74. Zeglarstwo 

Sumo 

Szachy 
Szermierka 

odny i narciarstwo wodne 

F 

TF 

eo 



... 

UZASADNIENIE 

Stosownie do treSc , art. 31 usta\V)' z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie, jednostki sam 
terytoriainego mo '! ustanawiac m.in. nagrody dia sportowc6w za osi,!gni~te 

sportowe. Przyz awanie nagr6d finansowych mJodym reprezentantom szk6J, k 
i stowarzyszen s rto\V)'ch z terenu gminy Wieczfnia Koscielna za \V)'sokie niki 
i osi,mni((cia sporto e rna bye form,! gratyfikacji za promowanie gminy Wieczfnia Kos ielna 
na arenie og61no lskiej i mi~dzynarodowej. Taka forma wsparcia finansoweg dia 
zawodnik6w rna pr pagowac rozw6j sportu w gminie oraz stymuIowae dzialania w kie. nku 
osiqgania coraz lep ych \V)'nik6w we wsp61zawodnictwie sporto\V)'m. . 
Podj~cie uchwaly owoduje utrat~ mocy Uchwaly Nr HIll 7 12015 Rady Gminy Wie zfnia 
Koscielna z dnia 9 marc a 2015 roku w sprawie rodzaj6w \V)'roznien i wysokosci nagr, d za 
osiqgni~cia wysok ch \V)'nik6w sportowych oraz szczeg61o\V)'ch zasad i tryb' ich 
przyznawania. Zmi nic ulegnie term in skladania wniosk6w oraz tryb przyznawania n gr6d 

i \V)'roznieii. i: 

Wobec powyzszeg 'podj~cie uchwaly w sprawie rodzaj6w \V)'r6znien i \V)'sokosci nag1d za . 
osiqgni~cia \V)'sok ch wynik6w sportowych oraz szczeg6lo\V)'ch zasad i tryb ich 
przyznawania jest asadnionc. • 


