
 

Uchwała Nr LVII/295/10 

Rady Gminy Laskowa 

z dnia 29 października 2010 r. 

 

 

w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród                    

                   dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych. 

                    

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm) o  sporcie Rada 

Gminy Laskowa uchwala, co następuje:  

 

 

 § 1 

 

Określa się zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla zawodników posiadających 

i nie posiadających licencji, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe  w międzynarodowym 

lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

 

§ 2 

 

1.  Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem 

uznania dla: 

1) zawodników posiadających licencję zawodnika, zameldowanych na pobyt stały         

na terenie Gminy Laskowa i reprezentujących kluby sportowe funkcjonujące              

w Gminie Laskowa za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego                             

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, 

2) zawodników posiadających licencję zawodnika, zameldowanych na pobyt stały na 

terenie Gminy Laskowa i reprezentujących kluby sportowe funkcjonujące poza 

terenem Gminy Laskowa za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych. 

2.  Nagroda przyznawana jest za rok, w którym osiągnięto wysoki wynik sportowy lub rok 

     poprzedzający we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

       

§ 3 

 

Wysokość jednorazowej nagrody wynosi do 100% minimalnego wynagrodzenia (brutto) 

ustalonego zgodnie z ustawą z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu             

za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 ze zm.) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok przyznania nagrody. 

 

 

 



§ 4 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować: 

1) zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie osiągnięcia sportowe, 

2) kluby sportowe z terenu i spoza terenu Gminy Laskowa, których członkiem jest   

    mieszkaniec Gminy Laskowa, 

3) Komisje stałe Rady Gminy. 

2. Wójt Gminy Laskowa może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy po uzyskaniu 

opinii Komisji Sportu .        

  

      § 5 

 

Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika powinien zawierać następujące informacje: 

1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę        

i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, 

2) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody, 

3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym                          

lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ten wynik, 

4) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do klubu oraz               

o uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu, 

5) uzasadnienie proponowanej nagrody. 

  

      § 6 

 

1. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy             

w zalakowanej kopercie z napisem „Wójt Gminy Laskowa” i dopiskiem „Nagroda 

sportowa”. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej po jej przekazaniu do właściwego               

w sprawach kultury fizycznej referatu Urzędu Gminy, podlega sprawdzeniu pod 

względem kompletności danych. 

3. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Laskowa, kierując się zasadami określonymi             

w uchwale. 

4. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym. 

 

                                                                     § 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa. 

     

         

                                                                   § 8 

 

Traci moc Uchwała Nr XXXI/176/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w 

sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników 

za osiągnięcia wysokich wyników sportowych. 

 

                                                                   § 9 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego             

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


