
UCHWAŁA NR XXVI/139/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.), art. 31 ust 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 176, z  późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych – mieszkańców Gminy 
Łęczna za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień  oraz ich wysokość, określa regulamin, stanowiący 
załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej do 31 marca danego roku kalendarzowego za 
osiągnięcia w roku poprzednim.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krystyna Borkowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/139/2016

Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 26 października 2016 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska 
sportowego za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu osiągnięć sportowych w Gminie Łęczna.

2. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Łęcznej po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej, biorąc pod uwagę znaczenie danej 
dyscypliny dla Gminy Łęczna oraz osiągnięty wynik sportowy.

3. Nagrody pieniężne przyznawane są za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; za inne osiągnięcia Burmistrz Łęcznej może 
przyznać wyróżnienia.

§ 2. Za dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla Gminy Łęczna uznaje się dyscypliny olimpijskie.

§ 3. Kandydat do przyznania nagrody pieniężnej lub wyróżnienia powinien spełniać następujące 
kryteria:

1) osiąga wysokie wyniki sportowe w przypadku ubiegania się o nagrodę pieniężną;

2) jest mieszkańcem Gminy Łęczna;

3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

§ 4. 1. Za wysokie osiągnięcia sportowe uznaje się przede wszystkim:

1) udział w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich i 
Igrzyskach Głuchych;

2) ustanowienie rekordu Polski;

3) zdobycie Pucharu Polski;

4) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Polski;

5) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Województwa.

2. Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być indywidualne lub zespołowe. Nagrody pieniężne 
zespołowe przyznaje się z zastosowaniem równych udziałów pomiędzy osoby wchodzące w skład zespołu.

3. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 100% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w przypadku nagrody zespołowej.

4. Za przeciętne wynagrodzenie miesięczne uważa się przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, obowiązujące w III kwartale roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest 
nagroda pieniężna.

5. Liczba przyznanych nagród oraz ich indywidualna wysokość uzależniona jest od:

1) rangi osiągniętego wyniku;

2) wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Łęczna na realizację tego 
zadania w danym roku budżetowym;

3) liczby zawodników spełniających warunki do przyznania nagrody.

6. Jeżeli odrębne przepisy nakazują odprowadzenie podatku od przyznanej nagrody, nagrodę wypłaca 
się po potrąceniu podatku.
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§ 5. 1. Osobom, które osiągnęły wyniki sportowe o mniej doniosłym znaczeniu, bądź którym nie 
zostały przyznane nagrody pieniężne, mogą zostać przyznane wyróżnienia.

2. Wyróżnienia przyznawane są w formie dyplomów.

3. W danym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

§ 6. W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Łęcznej, że złożone w danym roku wnioski nie 
dotyczą wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
nagroda za dany rok nie będzie przyznawana.

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować:

1) osoby prawne, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w 
tym w szczególności kluby sportowe;

2) grupa co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców Gminy Łęczna.

2. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody bądź wyróżnienia.

§ 8. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania;

2) informacje o dotychczasowej działalności i osiągnięciach sportowych;

3) wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika dotyczące roku, za który ma być przyznana nagroda 
lub wyróżnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą wyniki  w wersji papierowej lub na innym 
nośniku;

4) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej 
wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia;

5) oświadczenie kandydata o niekaralności;

6) uzasadnienie wniosku.

§ 9. 1. Wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w terminie do 31 marca danego roku 
kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim.

2. Burmistrz Łęcznej przekazuje wnioski do zaopiniowania przez Komisję Kultury, Sportu, Turystyki i 
Spraw Młodzieży Rady Miejskiej w terminie do 15 kwietnia danego roku.

3. Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej zwołuje jej 
Przewodniczący w terminie do 30 kwietnia danego roku.

4. Opinię, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i 
Spraw Młodzieży wydaje do dnia 15 maja danego roku.

5. Decyzję o przyznaniu wyróżnień i nagród pieniężnych podejmuje Burmistrz Łęcznej w terminie do 
dnia 31 maja, po zapoznaniu się z opinią Komisji.

§ 10. 1. Informację o przyznaniu nagrody podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie 
listy osób nagrodzonych i wyróżnionych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej  i Biuletynu 
Informacji Publicznej.

2. Wydatki związane z realizacją niniejszej uchwały finansowane są z budżetu Gminy Łęczna.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/139/2016 

Rady Miejskiej w Łęcznej 

z dnia 26 października 2016 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

 

Wniosek składany za osiągnięcia dokonane w roku ……………………… w kategorii
1
: 

 

zawodnik       zespół
2
 

 

Dane wnioskodawcy:  

Pełna nazwa: …………………………………………………….……………………………............... 

Adres: ………………………………………….………………………………………………………. 

Telefon / fax ……………………….…………..e-mail …………………….……………..................... 

Nazwiska i imiona osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dane osobowe kandydata do nagrody:  

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................................  

Data urodzenia: ........................................................................................................................................ 

Adres: ………………………………………….……………………………………………………….. 

Telefon / fax ..…………………….…………..e-mail …………………….……………....................... 

Numer konta bankowego do celu przelewu nagrody 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane sportowe kandydata do nagrody:  

Dyscyplina: ...............................................................................................................................................  

Przynależność klubowa  ........................................................................................................................... 

                                                
1
 Należy zaznaczyć odpowiednie pole 

2 W przypadku wniosku dotyczącego przyznania nagrody dla zespołu, należy wypełnić dla każdego członka zespołu kartę 

imienną 
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Trener prowadzący: ...................................................................................................................................  

Telefon i e-mail trenera ............................................................................................................................. 

 

Informacja o dotychczasowej działalności sportowej kandydata do nagrody 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ..............................

.................................................................................... 

Osiągnięcia sportowe kandydata dotyczące roku, za który ma być przyznana nagroda: 

Kategoria nagrody
3
: 

 

a) udział w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach 

Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych  

 

b) ustanowienie rekordu Polski 

 

c) zdobycie Pucharu Polski 

 

d) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Polski 

 

e) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Województwa 

 

f) inne: 

 

Opis osiągnięć: 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

                                                
3 Należy zakreślić odpowiednie pole 

b)  

c)  
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................................................................................................................................................................ ....

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................…………………………….................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany wynik
 

 

Uzasadnienie wniosku  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..................................

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... ................................................

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ............................................... 

 

Do wniosku została dołączona dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia kandydata (w wersji 

papierowej / w wersji elektronicznej) oraz oświadczenie kandydata do nagrody, że wyraża zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 

nagrody lub wyróżnienia oraz oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo. 
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Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym a wnioskodawca i kandydat do nagrody zobowiązują 

się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przejmują odpowiedzialność z tytułu 

niedotrzymania powyższego zobowiązania 

 

  

 

…………………………………………………………… 

data i czytelny podpis trenera bądź innej osoby 

opiniującej wniosek 

 

 

                                                                         

 

………………………………………………… 

data i podpis (-y) osoby (osób)                                                                                               

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy 
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Indywidualna karta imienna dla członka zespołu 

 

 

Dane osobowe członka zespołu :  

Nazwisko i imię.............................................................................................................. ............................ 

Data urodzenia: ......................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania …………………………………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  ……………………….…………..e-mail ……………………….…………….......................... 

 

Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………… 

 

Do wniosku została dołączona dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia kandydata (w wersji 

papierowej / w wersji elektronicznej) oraz oświadczenie kandydata do nagrody, że wyraża zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 

nagrody lub wyróżnienia oraz oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo. 

Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym a wnioskodawca i kandydat do nagrody zobowiązują 

się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przejmują odpowiedzialność z tytułu 

niedotrzymania powyższego zobowiązania 

 

 ………………………………………  

 data i czytelny podpis wnioskodawcy  

(lub osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) 
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