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UCHWAŁA NR X/47/2011
RADY GMINY LUBIN

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz.U. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz. 230 Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia sportowe Wójta Gminy Lubin. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym za następujące osiągnięcia 
sportowe: 

1) miejsca medalowe w zawodach krajowych, 

2) miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich, 

3) miejsca medalowe w zawodach powiatowych, 

4) udział w zawodach międzynarodowych, 

5) udział w reprezentacji Polski w grach zespołowych, 

6) awans do kolejnej grupy lub klasy w grach zespołowych. 

§ 2. 

1. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień i nagród: 

1) wyróżnienia: 

a) dyplomy i listy gratulacyjne, 

b) puchary, statuetki, 

2) nagrody: 

a) nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej kwoty – 500 zł, 

b) nagroda pieniężna do wysokości – 1.500 zł. 

2. Przyznając wyróżnienie lub nagrodę uwzględnia się rodzaj dyscypliny sportowej, szczebel 
rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 3. 

Mając na uwadze znaczenie danej dyscypliny sportowej dla Gminy Lubin nagrody i wyróżnienia 
będą przyznawane za osiągnięcia w następujących dziedzinach sportowych: 

1) lekkoatletyka, 

2) piłka nożna, 

3) tenis stołowy, 

4) warcaby, 

5) łucznictwo, 
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6) strzelectwo. 

§ 4. 

1. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje Wójt Gminy Lubin z własnej inicjatywy lub na wniosek, 
złożony nie później niż do 15 lutego danego roku, natomiast w 2011 roku wnioski mogą być 
składane do dnia 30 września. 

2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 

2) złożenia wniosku po terminie. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się za szczególne osiągnięcia w roku poprzedzającym 
przyznanie nagród i wyróżnień. 

4. Wójt Gminy Lubin przyznaje nagrody i wyróżnienia w terminie do końca maja każdego roku, 
natomiast w 2011 roku do dnia 30 listopada. 

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Lubin może przyznać nagrodę lub wyróżnienie 
w innym terminie niż określony w ust. 4. 

§ 5. 

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać następujące informacje 
i załączniki: 

1) dane wnioskodawcy, 

2) dane osobowe zawodnika, 

3) uzasadnienie wnioskodawcy zawierające informacje o osiągnięciach zawodnika oraz 
kserokopie dokumentów potwierdzających te osiągnięcia, 

4) oświadczenie zawodnika, o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych 
osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu wyróżnienia 
lub nagrody, 

5) wskazanie wnioskowanej formy uznania: wyróżnienie bądź nagroda. 

§ 6. 

Wójt Gminy Lubin pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia w przypadku: 

1) skazania za przestępstwo określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) bądź, 

2) stwierdzenia przez właściwe organy stosowania przez nagrodzonego zawodnika dopingu. 

§ 7. 

Wójt Gminy Lubin pozbawia zawodnika wyróżnienia lub nagrody na uzasadniony wniosek 
podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o ich przyznanie lub z własnej inicjatywy stosując 
odpowiednio tryb przyznawania wyróżnień lub nagród określony niniejszą uchwałą. 

§ 8. 

O pozbawieniu wyróżnienia lub nagrody Wójt Gminy informuje pisemnie zawodnika, a także 
wnioskodawcę. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Gminy Lubin 

Jerzy Szumlański


