UCHWAŁA NR XII/149/19
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz.1468) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. 1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się osobie fizycznej, która:
1) jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Lubicz lub uczniem
szkoły położonej na terenie Gminy, bądź jest mieszkańcem Gminy Lubicz;
2) w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wykazała się
osiągnięciami w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, osiągała wyniki
sportowe w dyscyplinach szczególnie ważnych dla Gminy Lubicz.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w sportach indywidualnych, a także
zawodnikom wchodzącym w skład osady, sztafety, załogi, a także zawodnikom w zespołowych grach
sportowych.
§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, obejmujący osiągnięcia za rok bieżący, składa klub
sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszona jest osoba lub szkoła, do której uczęszczała, zdobywając
wynik sportowy, bądź osoba fizyczna.
§ 4. 1. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien w szczególności zawierać:
1) dane osobowe;
2) dokument potwierdzający przynależność osoby do klubu sportowego lub stowarzyszenia;
3) opis osiągnięć sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia;
4) należy dołączyć kopię lub wydruk z kalendarza potwierdzającą, że impreza została wpisana do kalendarza
danego związku sportowego.
2. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do
ich usunięcia w terminie 7 dni.
3. W przypadku nie uzupełnienia
w ust. 2 wniosek zostaje odrzucony.
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4. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składa się w terminie do 30 listopada roku, w którym wynik sportowy
został osiągnięty. W przypadku osiągnięć sportowych mających miejsce między 30 listopada a 31 grudnia,
wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia, składa się w roku następnym.
5. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Lubiczu Dolnym, osobiście
lub drogą pocztową (decyduje data zarejestrowania w Biurze Obsługi Interesanta).
6. Decyzja o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia zostanie podjęta do 15 grudnia:
1) tego samego roku – w przypadku wniosków złożonych do 30 listopada;
2) roku następnego – w przypadku wniosków złożonych po 30 listopada.
§ 5. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej za uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych wynosi:
1) igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy – za zajęcie I–III miejsca w zawodach znajdujących się
w kalendarzu międzynarodowym – 2500,00 zł;
2) mistrzostwa Polski oraz ogólnopolskie olimpiady młodzieży:
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a) za zajęcie I miejsca w zawodach – 1500,00 zł,
b) za zajęcie II miejsca w zawodach – 1000,00 zł,
c) za zajęcie III miejsca w zawodach – 500,00 zł;
3) międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików:
a) za zajęcie I miejsca w zawodach – 600,00 zł,
b) za zajęcie II miejsca w zawodach – 450,00 zł,
c) za zajęcie III miejsca w zawodach – 200,00 zł;
4) mistrzostwa powiatu lub województwa będące eliminacjami do zawodów wyższego szczebla:
a) za zajęcie I miejsca w zawodach wysokość nagrody – 500,00 zł,
b) za zajęcie II miejsca w zawodach wysokość nagrody – 350,00 zł,
c) za zajęcie III miejsca w zawodach wysokość nagrody – 200,00 zł;
5) Inne zawody o charakterze ogólnopolskim, znajdujące się w kalendarzu Polskiego Związku Sportowego –
za zajęcie I–III miejsca – od 500,00 zł – 2000,00 zł.
6) Nagroda Wójta Gminy Lubicz za niewymierne i niezwykle rzadkie dokonania sportowe – nagroda
indywidualna.
3. W przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości 50% przysługującej
nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników.
4. Nagrody przyznawane są za:
1) osiągnięcie wysokich wyników w zawodach na szczeblu światowym, europejskim, olimpijskim,
ogólnopolskim, branżowym, powiatowym za miejsca od I do III;
2) za osiągnięcia o niewymiernym charakterze i niezwykle rzadkie dokonania – nagroda Wójta Gminy
Lubicz.
§ 6. 1. Wyróżnienia przyznawane są:
1) za osiągnięcia od miejsca IV-VIII w zawodach na szczeblach wymienionych w § 5. ust. 2 w formie
pucharów, statuetek, medali, książek, strojów sportowych i sprzętu sportowego związanego z uprawianą
dyscypliną oraz innych upominków rzeczowych o wartości do 150,00 zł lub w formie pieniężnej,
nie przekraczającej 150,00 zł;
2) jako wyraz uznania za reprezentowany przez zawodnika poziom, nienaganną postawę etyczną i wysokie
wyniki sportowe.
§ 7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych przyznaje się nagrodę lub wyróżnienie za najwyższe osiągnięcie.
§ 8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub więcej wysokich
wyników sportowych przyznaje się nagrodę za najwyższe osiągniecie.
§ 9. Tryb pozbawiania nagród i wyróżnień sportowych:
1. Zawodnik może zostać pozbawiony nagrody lub wyróżnienia sportowego w przypadku, gdy:
1) uzyskał nagrodę lub wyróżnienie w wyniku zamieszczenia we wniosku nieprawdziwych danych;
2) wynik sportowy, stanowiący podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia, uzyskał z naruszeniem
przepisów antydopingowych określanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje sportowe;
3) dopuścił się zachowania w istotny sposób godzącego w dobre imię gminy Lubicz.
2. Wszczęcie postępowania o pozbawienie nagrody i wyróżnienia następuje na wniosek klubu lub związku
sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony, bądź z urzędu.
3. W celu zbadania informacji stanowiących podstawę wszczęcia procedury pozbawienia nagrody lub
wyróżnienia, Wójt Gminy Lubicz powołuje w drodze zarządzenia komisję.
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4. Komisja o której mowa w ust. 3 przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 30 dni od dnia jej
powołania, sporządza opinię w sprawie pozbawienia nagrody lub wyróżnienia.
5. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia sportowego, Wójt Gminy Lubicz informuje pisemnie klub lub
wiązek sportowy w którym zawodnik jest zrzeszony oraz zawodnika lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego
w przypadku, gdy zawodnik jest niepełnoletni.
§ 10. Nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy Lubicz Górny lub upoważniona przez niego osoba
w czasie sesji Rady Gminy lub innych ważnych uroczystości gminnych lub sportowych.
§ 11. Informację o przyznanych i pozbawianych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Lubicz.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XV/153/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz.4537).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie
Samorządy, na podstawie przepisów ustawy o sporcie, uprawnione są do przyznawania i pozbawiania
nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Zgodnie z zapisami w/w ustawy, organ stanowiący określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień sportowych w drodze uchwały. Niniejsza
uchwała w sposób jasny i precyzyjny określa w jakiej wysokości i za osiągnięcie jakiego wyniku
sportowego nagroda powinna zostać przyznana, a także w jaki sposób laureat może zostać nagrody
pozbawiony.
Stworzenie systemu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia i wyniki
sportowe ma na celu podkreślenie znaczenia roli sportu w życiu społecznym oraz motywowanie środowisk
sportowych i samych zawodników do stałego rozowju i osiągania jak najlepszych wyników.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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