
UCHWAŁA X/91/2015
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015r. Nr 142, poz. 1515) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715, dz. U z 2015r. poz. 1321), Rada 
Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla:

1) osób fizycznych - mieszkańców Gminy Olszanka - za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

2) trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz 
Gminy Olszanka, uwzględniając całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność 
wychowawczą i popularyzację sportu.

§ 2. 1. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym, które stanowi wyraz uznania za osiągnięte wyniki 
sportowe lub osiągnięcia za całokształt działalności sportowej.

2. Wyróżnienie jest nagrodą rzeczową w formie medalu, pucharu, dyplomu lub upominku 
rzeczowego.

§ 3. 1. Nagrody i  wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku  poprzedzającym 
złożenie wniosku.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być 
przyznane w trakcie roku kalendarzowego w którym uzyskany został wynik sportowy  z inicjatywy Wójta 
Gminy Olszanka.

§ 4. 1. Kandydatury do nagród i/lub wyróżnień  mogą zgłaszać:

a) Kluby Sportowe, podmioty i stowarzyszenia, których statutową działalnością jest działalność sportowa,

b) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Gminy Olszanka.

2. Wójt może przyznać nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać w szczególności następujące 
informacje:

1) dane kandydata zgłoszonego do otrzymania nagrody lub wyróżnienia,

2) informacje o osiągniętych wynikach sportowych lub osiągnięciach w działalności sportowej 
kandydata,

3) uzasadnienie wniosku,

4) załączniki potwierdzające uzyskany wynik sportowy lub osiągnięcia w działalności sportowej.

4. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 marca każdego roku w sekretariacie Urzędu Gminy 
Olszanka. Wzór wniosku określi Wójt w drodze zarządzenia.

5. Wójt przyznaje nagrody lub wyróżnienia w terminie do 30 maja każdego roku.

6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień opiniuje Zespół ds. opiniowania wniosków o 
przyznanie nagród lub wyróżnień, zwany dalej „Zespołem”, powołany zarządzeniem Wójta Gminy 
Olszanka, określającym jego skład osobowy i tryb działania.
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2. Zespół przedkłada Wójtowi Gminy  listę kandydatów do nagród lub wyróżnień wraz z opinią, o 
której mowa w ust. 1.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Olszanka.

§ 7. 1. Wójt Gminy przyznaje następujące nagrody:

1) za wysokie osiągnięcia sportowe w wysokości od 500 zł do 1500 zł w zależności od osiągniętego 
wyniku w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

2) za całokształt w działalności sportowej - 1500 zł.

2. W roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie dla danego 
zawodnika.

3. Nagroda za całokształt w działalności sportowej jest jednorazowa i może ją otrzymać jedna osoba 
w danym roku.

4. Nagrodę za całokształt dla tej samej osoby  przyznaje się nie częściej niż raz na cztery lata.

§ 8. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe będzie 
określona corocznie w budżecie Gminy Olszanka i uzależniona będzie od możliwości budżetowych 
Gminy

§ 9. 1. Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane podlega 
zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Olszance.

2. Nagroda podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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