UCHWAŁA NR 22/VII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U z 2014r. poz. 715) Rada
Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się:
1) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej osobie, która:
1) jest mieszkańcem gminy Małkinia Górna,
2) uprawia jedną z dyscyplin sportowych,
3) zajęła miejsce:
a) I - VIII w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
b) I - VIII w Akademickich Mistrzostwach Świata,
c) I - XII w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata,
d) I - X w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy,
e) I - VI w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski
w szczególności w grach zespołowych, lekkoatletyce, sztukach walki, kolarstwie.
§ 3. Wyróżnienia mogą być przyznawane w formie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych za osiągnięte
wyniki sportowe w zawodach wymienionych w § 2 pkt. 3.
§ 4. 1. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej, zwanej dalej "podstawą", stanowi kwota 620 złotych.
2. Nagroda pieniężna może być przyznana w wysokości do 10-krotności podstawy.
3. Wysokość przyznanych nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten
cel w budżecie Gminy Małkinia Górna oraz od rangi osiąganych wyników sportowych.
§ 5. 1. Nagroda może być przyznana trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym o którym mowa w § 1 pkt 2.
2. Nagroda może być przyznana do wysokości 2 000 zł.
§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień określonych w § 1 mogą wystąpić:
1) związki sportowe i kluby sportowe,
2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
3) osoba fizyczna, określona w § 1 pkt. 2 lub jej opiekun prawny,
4) trener.
§ 7. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody wnioskodawca składa do Wójta Gminy Małkinia Górna do
końca lutego każdego roku kalendarzowego z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie sportu z poprzedniego roku
kalendarzowego. W roku 2015 wnioski o nagrody lub wyróżnienia składa się do końca maja 2015r.
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§ 8. 1. Wnioski o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień opiniuje Komisja ds. opiniowania wniosków
o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień, zwana dalej "Komisją", powołana zarządzeniem Wójta Gminy,
określającym jej skład osobowy i tryb działania.
2. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy listę kandydatów do nagród pieniężnych i wyróżnień wraz z opinią,
o której mowa w ust. 1.
3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem jego
przyznania.
§ 9. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Wójt, biorąc pod uwagę opinię Komisji.
2. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 10. Wójt Gminy pozbawia nagrody w przypadku utraty miejsca określonego w § 2 pkt 3, wyróżnienia
w przypadku dyskwalifikacji.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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