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UCHWAŁA NR LXXXVIII/453/2010
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz 

innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3, art.35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 

Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się nagrodę Burmistrza Gminy Jedlicze w dziedzinie sportu zwaną w dalszej treści „Nagrodą”. 

§ 2. Nagroda przyznawana jest zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 3. 1. Wysokość środków na Nagrodę uchwalana będzie corocznie w budżecie Gminy Jedlicze. 

2. Środki o których mowa w ust. 1 będą dzielone w następujących proporcjach: 

- 80 % nagrody i wyróżnienia dla sportowców, 

- 20 % nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej. 

3. Wysokość przyznanych nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach zostanie ustalona przez 
Burmistrza Gminy Jedlicze w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej. 

§ 4. Nagroda dla zawodnika za osiąganie wysokich wyników sportowych może być przyznana za: 

a) osiągnięcia wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub 
lokalnym, 

b) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Polski. 

§ 5. 1. Nagroda dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 
przyznawana będzie za wychowanie medalisty igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i polski, zawodów o puchar 
świata, rekordzistów świata i Polski, za całokształt pracy szkoleniowej, menedżerskiej, działalność wychowawczą, 
popularyzację dyscypliny sportowej wśród młodzieży, za organizację pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne i inne. 

2. Przyznanie nagrody może być połączone z przyznaniem wyróżnień w postaci statuetek, pucharów lub 
dyplomów. 

§ 6. Przy przyznawaniu nagród będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, między innymi popularyzacja 
dziedziny sportowej, zaangażowanie w pracę z młodzieżą itp. 

§ 7. 1. Przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze dla zawodników za osiąganie wysokich wyników 
sportowych oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej przez 
Burmistrza Gminy, nastąpić może z inicjatywy własnej Burmistrza Gminy Jedlicze lub na wniosek: 

1) władz klubów sportowych, 

2) gminnych jednostek organizacyjnych, 

3) radnych Rady Miejskiej w Jedliczu. 

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze, za dany rok, wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do uchwały, składane są w Urzędzie Gminy Jedlicze, w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy 
i ogłoszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy Jedlicze. 
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§ 8. 1. Burmistrz Gminy Jedlicze w drodze zarządzenia ustala skład i powołuje Komisję Kwalifikacyjną, 
wyznacza jej przewodniczącego w celu rozpatrywania zgłoszonych wniosków i wyłonienia kandydatów do 
nagrody. 

2. Przyjęcie opinii przez Komisję następuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. 

§ 9. Wnioski zaopiniowane przez Komisję, przedkładane są niezwłocznie przez Przewodniczącego Komisji, 
Burmistrzowi Gminy Jedlicze celem podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody. 

§ 10. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Gminy Jedlicze lub osoba upoważniona przez niego. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr LV/406/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 września 2006 roku w sprawie 
ustanowienia nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu 
i kultury fizycznej oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Krawczyk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 29 października 2010 r.

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze dla zawodników za osiągnięte wyniki
sportowe oraz trenerów i innych osób wyróźniających się osiagnięciami w działalności sportowej

Zalacznik1.docx
















W N I O S E K

o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze

dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej 



Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze



Panu/Pani......................................................................................................................................

/Nazwisko, Imiona/

Imię ojca...................................................	Imię matki.............................................................



Data urodzenia.........................................	Miejsce urodzenia.................................................



NIP...........................................................	PESEL...................................................................



Adres zamieszkania.......................................................................................................................



Urząd Skarbowy – adres...............................................................................................................



Rachunek bankowy:......................................................................................................................



Trener / instruktor.........................................................................................................................

/wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staż pracy trenerskiej/

Dyscyplina sportowa...............................................................................................



Uzyskana klasa sportowa........................................................................................



Za następujące osiągnięcia (należy podać kategorię wiekową i uzasadnić wniosek):







.........................................	..........................................	..........................................

/ pieczęć jednostki /			/ Prezes Klubu /		/Okręgowy Związek Sportowy/




Opinia Komisji Kwalifikacyjnej

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................





Uzasadnienie:



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................











..............................................

Przewodniczący Komisji











