
UCHWAŁA NR VII/42/2019
RADY GMINY MORZESZCZYN

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 31 ust. 3  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) 
Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Rodzaje, wysokości, zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych o których mowa w § 
1 uchwały, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 4. Traci moc uchwała  Rady Gminy Morzeszczyn: nr XXIV/164/2017  z dnia 29 marca 2017r. w sprawie 
przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu,  nr VI/34/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.  w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Wyceprzewodniczący Rady 
Gminy

Magdalena Tkaczyk
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Załącznik do uchwały Nr VII/42/2019

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 29 maja 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY MORZESZCZYN ZA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Morzeszczyn dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
oraz trenerów, którzy zajmowali się szkoleniem sportowców osiągających wybitne sukcesy .

2. Nagrody Gminy Morzeszczyn, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane osobom:

1) będącym mieszkańcami Gminy Morzeszczyn i osiągający wysokie wyniki sportowe oraz promujący 
kulturę fizyczną na terenie Gminy Morzeszczyn;

2) niebędący mieszkańcami Gminy Morzeszczyn i osiągający wysokie wyniki sportowe na terenie Gminy 
Morzeszczyn, bądź poza jej terenem reprezentując Gminę Morzeszczyn;

3) będący mieszkańcami Gminy Morzeszczyn i osiągający wysokie wyniki sportowe w klubach działających 
poza terenem Gminy Morzeszczyn.

3. Dyscyplinami sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Morzeszczyn sa: lekkoatletyka, biegi na 
orientację, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, karate, kickboxing, gimnastyka 
artystyczna, tenis stołowy, tenis ziemny.

§ 2. 1. Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe są przyznawane osobom, które w ciągu ostatnich 
12 miesięcy przed złożeniem wniosku zostali laureatami zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, 
krajowej lub międzynarodowej.

2. Nagroda jest wypłacana w kwocie maksymalnej przewidzianej dla zawodów o najwyższej randze, 
w której kandydat uzyskał tytuł laureata.

3. Nagroda dla sportowca jest wypłacana jednorazowo i w zależności od osiągnięć wynosi:

1) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw wojewódzkich – 300 zł;

2) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw Polski – 700 zł;

3) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw Europy lub świata – 1500 zł.

4. Nagrodę otrzymać może również trener, który zajmował się szkoleniem zawodników osiągających 
wybitne sukcesy.

5. Nagroda dla trenera jest wypłacana jednorazowo i w zależności od osiągnięć zawodników wynosi:

1) za laureatów zawodów o randze mistrzostw wojewódzkich – 300 zł;

2) za laureatów zawodów o randze mistrzostw Polski – 700 zł;

3) za laureatów zawodów o randze mistrzostw Europy lub świata – 1500 zł.

§ 5. 1. Wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą może być przyznane sportowcom bądź trenerom.

2. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, strój lub sprzęt sportowy, dyplomy i listy gratulacyjne.

§ 6. 1. Z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień Gminy Morzeszczyn za osiągnięte wyniki sportowe 
występują:

1) kandydaci - wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich,

2) rodzice lub opiekunowie prawni kandydata,

3) wychowawca klasy lub dyrektor szkoły,

4) trenerzy,
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5) kluby sportowe,w którym zrzeszeni są zawodnicy.

2. Nagrody i wyróżnienia Gminy Morzeszczyn za osiągnięte wyniki sportowe dla sportowców i trenerów 
mogą zostać przyznane z inicjatywy Wójta Gminy Morzeszczyn .

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Gminy Morzeszczyn za osiągnięte wyniki sportowe wraz 
z wymaganymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Morzeszczynie do 
10 października każdego roku.

4. Wnioski złożone w innym terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

5. Wzór wniosku ustala w formie zarządzenia Wójt Gminy Morzeszczyn.

6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe oraz udział w zawodach.

7. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe, nie jest równoznaczne 
z ich przyznaniem.

§ 7. 1. Wnioski o nagrody i wyróżnienia opiniuje Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Morzeszczyn .

2. Komisja składa Wójtowi Gminy propozycję kwot przyznawanych nagród i wyróżnień, w ramach 
środków zaplanowanych w budżecie Gminy Morzeszczyn, w formie protokołu, po rozpatrzeniu wniosków 
i przeprowadzonym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

3. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 8. 1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy 
Morzeszczyn.

2. Ostateczną decyzję w kwestii laureatów nagrody oraz wysokości nagród finansowych podejmuje Wójt 
Gminy Morzeszczyn.

3. Lista osób, którym przyznano nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Morzeszczyn

§ 9. Wójt Gminy planuje odpowiednie środki finansowe corocznie w budżecie Gminy z przeznaczeniem na 
nagrody, o których mowa w § 1.

§ 10. Nagrody sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlegają zwrotowi na wskazany 
rachunek bankowy Gminy Morzeszczyn wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania nienależnej 
nagrody.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art 7 ust 1 pkt 10, art 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym Gmina wykonuje
określone ustawami zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Zgodnie z art 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie - organ stanowiący określa, w drodze
uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu
dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych - uchwały wydane na podstawie art
31 ust. 3 ww. ustawy stanowią akty prawa miejscowego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym .

Wydane przez Radę Gminy Morzeszczyn uchwały nr XXIV/164/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie
przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu i nr VI/34/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu , nie były ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Z tego też względu a także w celu urealnienia
możliwości zdobycia nagród za osiągnięcia sportowe przygotowano nowy regulamin w sprawie nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
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