
UCHWAŁA NR 259/XXXII/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska

Na podstawie art 18 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., 
poz.594 ) w związku z art 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz 857 z późn. zm.) 
oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Konopiska uchwala , co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
w formie Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 259/XXXII/2013

Rady Gminy Konopiska

z dnia 17 czerwca 2013 r.

Regulamin przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. Nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe za dany rok szkolny może otrzymać uczeń- zawodnik, który jest 
mieszkańcem Gminy Konopiska, kontynuuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 

§ 2. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący następujące dyscypliny sportu: 

1) tenis stołowy, 

2) tenis ziemny, 

3) szachy, 

4) lekkoatletyka.

§ 3. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku osiągnięcia 
kilku wyników uprawniających do nagrody otrzyma nagrodę najwyższą z danej dziedziny sportu. 

§ 4. Nagrodę pieniężną przyznaje się w zależności od zajętego miejsca w wysokości określonej w załączniku nr 
1 do Regulaminu. 

§ 5. Nagrodę otrzymują również zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie, przyczyniający się do 
promowania Gminy Konopiska zdobywając miejsca IV-VI w dyscyplinach o których mowa w §2 w wysokości 
50,00 zł. 

§ 6. Kandydatury do nagród mogą zgłaszać: 

1) dyrektorzy szkół/nauczyciele kultury fizycznej, 

2) prezesi klubów sportowych, 

3) rodzice/opiekunowie, 

4) przedstawiciele stowarzyszeń kultury fizycznej.

§ 7. 1. Zgłoszenia kandydata do nagrody dokonuje się do 30 września każdego roku za osiągnięcia sportowe 
w poprzednim roku szkolnym . 

2.  Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 8. Analizy zgłoszeń kandydatur do nagrody dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy. 

§ 9. Nagrody przyznaje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji do końca każdego roku. 

§ 10. Nagrody są wręczane przez Wójta Gminy lub wyznaczoną osobę podczas sesji Rady Gminy lub 
gminnych uroczystości.
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                                                                      Załącznik nr 1 do Regulaminu 
                                                                    
 
 

 
Wysokość nagród sportowych 

 
Dyscyplina Szczebel Osiągnięt

e miejsce 
Wysokość nagrody 

tenis stołowy 
tenis ziemny 
szachy 

 

krajowy, 
międzykrajowy 

I  1 000,00 zł 

II 900,00 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 

gminny I  400,00 zł 

II 300,00 zł 

 
III 

200,00 zł 

lekkoatletyka krajowy, 
międzykrajowy 

I  1 500,00 zł 

II 1 250,00 zł 

III 
 

1 000,00 zł 

wojewódzki I  1 000,00 zł 

II 900,00 zł 

III 
 

800,00 zł 

powiatowy I  800,00 zł 

II 700,00 zł 

 
III 

600,00 zł 

gminny I  600,00 zł 

II 400,00 zł 

III 
 

200,00 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, dokument potwierdzający rok nauki szkolnej itd.) 
1…………………………. 
2…………………………. 
3…………………………. 
 
 
Data wypełnienia wniosku: ………………………. 
 

…………………………….... 

Podpis wnioskującego 
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