
UCHWAŁA NR XII/68/2011

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 29 września 2011r.

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  VII/42/2011  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28  kwietnia  2011  roku 
w sprawie określenia  warunków i  trybu wspierania  finansowego rozwoju sportu  na terenie  Gminy 
Masłów

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 późn. zm.), art. 27i 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów w dnia 28 kwietnia 2011r. dodaje się Rozdział VI 
w następującym brzmieniu:

„ Rozdział VI

Nagrody

§10 

Określa się warunki i tryb przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej.

§11

1. Nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 
przyznawane są zawodnikom:
a) medalistom Mistrzostw Polski
b) medalistom Mistrzostw Europy,
c) medalistom Mistrzostw Świata,
d) medalistom Igrzysk Olimpijskich 
e) medalistom Igrzysk Paraolimpijskich

zamieszkałym na terenie gminy Masłów i należącym do klubów sportowych działających na terenie 
gminy Masłów.

2. Nagrody, o których mowa w ust 1 przyznaje Wójt Gminy Masłów.

§12

1. Nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznaje się jednorazowo.
2. Nagrodami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i 
międzynarodowym sportowym są: nagrody pieniężne bądź rzeczowe.

§13

1. Wysokość  nagrody  pieniężnej   nie  może  przekraczać  kwoty  przeciętnego  wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej  liczonej za rok ubiegły.
2. Wysokość  nagrody  rzeczowej  nie  może  przekraczać  kwoty   przeciętnego  wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej  liczonej za rok ubiegły .
3. Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od wysokości posiadanych środków na ten cel 
w budżecie gminy.



4. Wysokość nagrody rzeczowej uzależniona jest od wysokości posiadanych środków na ten cel 
w budżecie gminy.
5. Przyznana nagroda zostanie przekazana nagrodzonej osoby.

§14

1. Prawo do wnioskowania o przyznanie nagrody przysługuje:
a) Klubom Sportowym
b) radnemu lub radnym Gminy Masłów

2. Nagrodę przyznaje się na podstawie złożonej przez wnioskodawcę pisemnej informacji o wybitnych 
wynikach sportowych (załącznik  nr  3)  wraz z  dokumentem potwierdzającym dane osiągnięcie 
sportowe.

3. Wójt  Gminy  Masłów  może  przyznać  nagrodę  na  podstawie  uzyskanych  informacji  o 
osiągniętych wybitnych wynikach sportowych.

§15

1. Wójt Gminy Masłów informuje zainteresowanego oraz wnioskodawcę o przyznaniu nagrody.
2. Informacja  o  przyznanych  nagrodach  zostanie  ogłoszona  na  stronie  internetowej  Gminy 
Masłów: www.maslow.biuletyn.net 
3. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jej przyznanie. ”

§ 2

Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.
§ 3 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros

http://www.maslow.biuletyn.net/


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/68/2011
Rady Gminy Masłów  z dnia 29 września 2011r.

Wniosek o przyznanie nagrody 

za wysokie wyniki   we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie §11 i §13  Uchwały Nr XII/68/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w  
sprawie:  określenia  warunków  i  trybu  wspierania  finansowego  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy 
Masłów,  wnoszę  o  przyznanie  nagrody  (rzeczowej,  finansowej)*  za  wysokie  wyniki  sportowe  we 
współzawodnictwie sportowym na arenie krajowym i międzynarodowej dla:

1. Imię i nazwisko zawodnika:
2. Data urodzenia:
3. Miejsce zamieszkania:
4. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych z wyszczególnieniem dyscypliny sportowej:
5. Nazwa wnioskodawcy:

Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam,  że  wyżej  wymieniony  zawodnik  cechuje  się  nienagannym  zachowaniem  i  należytą 
postawą  współżycia  społecznego.  W  przypadku  dopuszczenia  się  przez  zawodnika  czynu 
niezgodnego z zasadami społecznego bądź działania na szkodę dobrego imienia Gminy bądź klubu 
zobowiązuje się poinformować Wójta Gminy Masłów.  

                                                                                                …………………………………………..
                                                                                                     Pieczęć i podpis wnioskodawcy

Załączniki:
- dokument potwierdzający osiągnięcie wybitnych wyników sportowych

…………………………, dnia …………………….

* podkreśl rodzaj nagrody


