
UCHWAŁA NR 88/XV/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska

Na podstawie : art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1515) w związku z art 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. , poz. 715) Rada 
Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska za osiągnięte wyniki sportowe 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/XXXII/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2013 r. 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4671)  wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Nagrodę mogą otrzymać zawodnicy biorący udział w dyscyplinach  
takich jak:

1) tenis stołowy,

2) tenis ziemny,

3) szachy,

4) lekkoatletyka,

5) piłka nożna,

6) siatkówka,

7) koszykówka,

8) piłka ręczna,

9) taekwondo

10) inne dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie."

2) §5 Regulaminu  otrzymuje brzmienie:

„Wysokość nagrody dla zawodnika biorącego udział w dyscyplinie zespołowej wymienionej §2 przyznaje 
się w kwocie od 50 zł do 600 zł w zależności od osiągniętych wyników.”;

3) Termin zgłoszenia kandydatów do nagrody określony w §7 ust.1 Regulaminu ustala się do 31 października.

4) Załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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                                                                      Załącznik nr 1 do Regulaminu 
                                                                    
 
 

 
Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach indywidualnych 

 
Dyscyplina Szczebel Osiągnięte 

miejsce 
Wysokość nagrody 

Dyscypliny 
indywidualne 
wymienione w 
§2 

 

krajowy, 
międzynarodowy 

I  1 500,00 zł 

II 1 000,00 zł 

 
III 

800,00 zł 

wojewódzki I  800,00 zł 

II 700,00 zł 

 
III 

600,00 zł 

powiatowy I  600,00 zł 

II 500,00 zł 

 
III 

400,00 zł 
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                                                                      Załącznik nr 2 do Regulaminu 
                                                                    
 

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY   

WÓJTA GMINY KONOPISKA 
w dziedzinie sportu 

 
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 
 
- imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- data i miejsce urodzenia 
………………………………………………………………………………………………… 
- miejsce zamieszkania - pełny adres 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- adres do korespondencji i telefon kontaktowy 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

II. INFORMACJA O OSI ĄGNIĘTYCH WYNIKACH SPORTOWYCH 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Załączniki potwierdzające osiągnięte wyniki (kserokopia dokumentu potwierdzająca 
zdobyte miejsce, osiągnięcia, udział zawodnika w zawodach, meczu, olimpiadach, 
turniejach itd., dokument potwierdzający rok nauki szkolnej, opinia trenera itd.) 
1…………………………. 
2…………………………. 
3…………………………. 
 
 
Data wypełnienia wniosku: ………………………. 
 

…………………………….... 

Podpis wnioskującego 
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