PROJEKT

Załącznik Nr 1
Do Uchwały_______________
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia ____________________

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SPORTOWYCH BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WYSOKA.

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i
Gminy Wysoka dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zwanych dalej „nagrodą” i
„wyróżnieniem”.
§ 2. 1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna, która uprawia dyscyplinę sportu
objętą współzawodnictwem sportowym, jest członkiem klubu sportowego oraz spełnia jedno z
następujących kryteriów:
1. ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wysoka i osiągnęła wynik sportowy w igrzyskach
olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach świata i
uniwersjadach letnich i zimowych, mistrzostwach Unii Europejskiej, pucharze świata lub
pucharze Europy oraz ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, zawodach Szkolnego Związku
Sportowego (SZS) i LZS województwa wielkopolskiego,
2. ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wysoka i osiągnęła szczególne wyniki sportowe
we współzawodnictwie sportowym.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane działającym w klubach mających siedzibę na
terenie Miasta i Gminy Wysoka:
1. trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym przez zawodników, o których mowa w ust. 1 lub za inne
szczególne zasługi na rzecz rozwoju wysockiego sportu,
2. działaczom sportowym, za wieloletnie działanie na rzecz rozwoju wysockiego sportu lub na
rzecz klubu sportowego.
3. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać osobie fizycznej reprezentującej Gminę Wysoka za wynik
sportowy na zawodach i imprezach sportowych.

4. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać osobie fizycznej za wynik sportowy osiągnięty na
zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Gminę Wysoka.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 przyznawane są na wniosek.
2. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w § 2 ust. 4 ustalane są zarządzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy Wysoka przed zawodami lub imprezą sportową.
3. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miasta i
Gminy Wysoka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zapewnia warunki niezbędne do wykonywania przez Komisje
powierzonych jej zadań.
5. Komisja w razie potrzeby może zwrócić się do składającego wniosek o dodatkowe informacje i
materiały.
6. Do wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków zawartych w § 2 niniejszego regulaminu.
7. Nagrody i wyróżnienia przyznaje i wręcza Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka oraz Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka.

§ 4. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1. stowarzyszenia kultury fizycznej,
2. macierzysty klub sportowy,
3. właściwy związek sportowy lub organizacja sportowa w danej dyscyplinie,
4. dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Wysoka,
5. Radni Miasta i Gminy Wysoka.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia sportowego, o którym mowa w § 2
ust. 1, 2 i 3 należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, według wzoru określonego w
załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu, który udostępnia się na stronie internetowej
www.gminawysoka.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców
Wielkopolskich 20/21.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w
terminie 7 dni od daty powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1. wycofania przez wnioskodawcę, jeżeli nastąpi ono przed podjęciem decyzji przez Burmistrza
Miasta i Gminy Wysoka o przyznaniu nagrody,
2. rezygnacji kandydata,

3. braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
4. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 6. 1. Wysokość przyznawanych nagród jest uzależniona od:
1. liczby złożonych wniosków,
2. wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
2. Za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także za wyniki
sportowe osiągnięte w zawodach i imprezach organizowanych przez Gminę Wysoka mogą być
przyznawane wyróżnienia sportowe w formie:
1. nagród pieniężnych przyznawanych w wysokości do 100% minimalnego wynagrodzenia za
pracę,
2. dyplomu,
3. listu gratulacyjnego,
4. pucharu,
5. statuetki,
6. medalu,
7. innej formie rzeczowej o wartości do 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Wysokość przyznanej nagrody lub formę przyznanego wyróżnienia oraz termin i miejsce jej
wręczenia określa Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.
4. W jednym roku osoba fizyczna, o której mowa w § 2, trener lub działacz sportowy za wyjątkiem
osób o których mowa w § 2 ust. 4, może otrzymać tylko jedną nagrodę sportową.

§ 7. Wykaz osób, którym przyznano nagrodę podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

§ 8. 1. Źródłem finansowania nagród i wyróżnień sportowych Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka są
środki własne Gminy.
2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie nagród, o których mowa w ust. 1 określa
corocznie uchwała budżetowa

Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania
nagród i wyróżnień sportowych
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
WNIOSEK
o przyznanie nagrody sportowej/wyróżnienia sportowego Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka dla
wyróżniającego się sportowca*/ działacza sportowego*
Imię i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Imiona rodziców
PESEL
Adres właściwego Urzędu Skarbowego
Nazwa klubu sportowego (jeżeli dotyczy)
Dyscyplina sportowa
Kategoria wiekowa (wypełnić w przypadku wniosku zgłaszającego sportowca)
Informacja o osiągnięciach sportowych

*niewłaściwe skreślić
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2
Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
wprowadzonego Uchwałą Nr_______/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z
dnia_______________________.

