
UCHWAŁA NR XLII/290/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy 
zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie /Dz. U. z 2017 roku poz. 1463 z późn. 
zmianami/, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2018 roku poz. 994 z późn. zmianami/ uchwala się, co następuje :

§ 1. 

Określa się rodzaje wyróżnień i wysokości nagród  dla sportowców  osiągających wysokie wyniki sportowe 
w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

§ 2. 

Nagrodę sportową można przyznać osobie, która :

1. osiąga wysokie, udokumentowane wyniki sportowe,

2. jest uczniem bądź studentem zamieszkującym na terenie gminy Kałuszyn w wieku do 26 lat.

§ 3. 

Wyróżnienia mogą być przyznane :

1. osobom osiągającym wyniki sportowe bez ograniczeń wiekowych,

2. trenerom sportowym, których zawodnicy osiągają lub osiągnęli sukcesy,

3. nauczycielom kultury fizycznej, których wychowankowie osiągają sukcesy sportowe,

4. działaczom sportowym.

§ 4. 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na wniosek.

2. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o wyróżnienia i nagrody są :

1/ kluby sportowe,

2/ dyrekcje szkół,

3/ organizacje społeczne.

3. Nagroda może być także przyznana z inicjatywy komisji Rady właściwej ds. sportu.

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w Urzędzie Miejskim.

2. Wniosek powinien zawierać :

1/ dane osobowe zawodnika,

2/ opis osiągnięć sportowych zawodnika,

3/ dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,

4/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

kandydata do nagrody i osoby zgłaszającej.
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§ 6. 

1. Podstawę przyznania nagrody stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
przyznanie nagrody przez Prezesa GUS.

2. Nagrody wypłacane są ze środków budżetu gminy.

§ 7. 

1. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może być przyznana w wysokości :

1/ 100% podstawy za zajęcie I – III miejsca w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej,

2/ 75% podstawy za zajęcie I – III miejsca w zawodach ogólnopolskich,

3/ 50% podstawy za zajęcie I miejsca w zawodach wojewódzkich.

2. Kwotę nagrody, o której mowa w pkt 1 wypłaca się po zaokrągleniu do pełnych 100 zł.

§ 8. 

Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane nie częściej niż raz w roku.

§ 9. 

Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, listy gratulacyjne.

§ 10. 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Kałuszyna.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12. 

Traci moc uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 23 października 2004 roku.

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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