UCHWAŁA NR XLVII/402/2014
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857)
Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Traci moc uchwała XV/141/2007 z 31 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu
„Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”.
2. Traci moc uchwała VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała XXX/246/2013 Gminy Wilkowice
z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Olma
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/402/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 maja 2014 r.
§ 1. 1. Wójt Gminy może przyznać okresowe, indywidualne stypendia sportowe, nagrody oraz wyróżnienie,
którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”, osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe
w następujących dyscyplinach:
1) piłka nożna,
2) piłka siatkowa,
3) piłka koszykowa,
4) narciarstwo klasyczne
5) pływanie,
6) lekkoatletyka,
7) łucznictwo.
§ 2. 1. Nagrody lub okresowe stypendia sportowe, o których mowa w § 1 można przyznać zawodnikowi
w kategorii juniorów lub seniorów:
1) medaliście Mistrzostw Polski,
2) zawodnikowi powołanemu do Kadry Narodowej,
3) uczestnikowi zawodów: Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, lub Igrzysk Olimpijskich, lub
Uniwersjady,
– zamieszkałemu na terenie Gminy Wilkowice lub zrzeszonemu w klubie sportowym, którego siedziba
znajduje się na terenie Gminy Wilkowice.
§ 3. 1. Wysokość stypendiów i nagród pieniężnych każdorazowo ustala Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii
Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy.
2. Stypendium lub nagrodę pieniężną przyznaje się w wysokości od 200 zł do 3.000 zł.
3. Rada Gminy zabezpieczy w kolejnych latach budżetowych środki finansowe na stypendia i nagrody
w wysokości minimum 10.000 zł rocznie.
4. Kwota określona w § 3 pkt 3 może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w zależności od liczby osób
zgłoszonych do przyznania stypendiów i nagród.
5. Przyznanie stypendium zawodnikowi wyklucza możliwość przyznania nagrody tej samej osobie, w tym
samym roku kalendarzowym, jednak nie wyklucza przyznania wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony
Sportowiec Gminy Wilkowice”.
§ 4. 1. Przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia może nastąpić na wniosek zainteresowanego lub
w przypadku osoby małoletniej - przedstawiciel ustawowy zainteresowanego.
2. Z inicjatywą przyznania stypendium, nagrody i wyróżnienia może wystąpić:
a) Wójt Gminy Wilkowice,
b) komisje stałe Rady Gminy,
c) radni,
d) dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych,
e) stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej,
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu, musi zawierać
informacje dotyczące:
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a) danych osobowych kandydata do stypendium zawartych w kwestionariuszu danych osobowych stanowiącym
integralną część niniejszego załącznika,
b) zaświadczenie o pobieraniu nauki lub studiowaniu, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosku,
c) wykaz osiągnięć sportowych kandydata, popartych oryginalną dokumentacją lub kserokopią potwierdzoną przez
organ, lub instytucję wystawiającą oryginał dokumentu, lub przez Wójta Gminy Wilkowice,
d) perspektywy własnego rozwoju kandydata,
e) informację o macierzystym klubie sportowym oraz opinię trenera, prowadzącego lub kadrowego.
2. Wnioski o przyznanie
w Wilkowicach.

stypendium

przyjmowane

są

przez

dziennik

podawczy

Urzędu

Gminy

3. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do końca października każdego roku kalendarzowego,
w którym uzyskano wybitne osiągnięcia sportowe. Będą one opiniowane przez Komisję ds. Kultury Fizycznej
Sportu i Promocji Gminy w trakcie posiedzenia, w miesiącu listopadzie, za wyjątkiem roku, w którym odbywać się
będą wybory samorządowe – w terminie do końca grudnia.
4. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres jednego roku, wypłacane co najmniej w dwóch
w ratach.
5. Stypendium może być przyznane tej samej osobie tylko raz w roku, za osiągnięcia wymienione
w § 2 regulaminu.
6. Przyznanie stypendium następuje w formie decyzji administracyjnej.
7. Po wydaniu decyzji administracyjnej z osobą, której przyznano stypendium podpisana zostanie umowa
o stypendium, w której ustalone zostaną szczegółowe warunki korzystania ze stypendium – w szczególności
zobowiązania pobierającego, określające warunki wypłaty, wstrzymania i utraty stypendium.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu, musi zawierać informacje
dotyczące:
a) danych osobowych kandydata do nagrody lub wyróżnienia zawartych w kwestionariuszu danych osobowych
stanowiącym integralną część niniejszego załącznika,
b) wykaz osiągnięć sportowych kandydata, popartych oryginalną dokumentacją lub kserokopią potwierdzoną przez
organ, lub instytucję wystawiającą oryginał dokumentu, lub przez Wójta Gminy Wilkowice,
c) perspektywy własnego rozwoju kandydata.
2. Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane są na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Wilkowicach.
3. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do końca października każdego roku kalendarzowego,
w którym uzyskano wybitne osiągnięcia sportowe. Będą one opiniowane przez Komisję ds. Kultury Fizycznej
Sportu i Promocji Gminy w trakcie posiedzenia, w miesiącu listopadzie, za wyjątkiem roku w którym, odbywać się
będą wybory samorządowe – w terminie do końca grudnia.
4. Nagroda wypłacona zostanie jednorazowo.
5. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz w roku, za osiągnięcia wymienione
w § 2 regulaminu.
6. Przyznanie nagrody następuje w formie decyzji administracyjnej.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu, musi zawierać informacje dotyczące:
a) danych osobowych kandydata do przyznania tytułu „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” zawartych
w kwestionariuszu danych osobowych stanowiącym integralną część niniejszego załącznika,
b) określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie,
2. Wnioski o przyznanie wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”
przyjmowane są przez dziennik podawczy Urzędu Gminy w Wilkowicach.
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3. Tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania.
Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Wilkowice, a także wybitnym osobistościom wg
kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
4. Tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” może być nadawany sportowcom, którzy są obywatelami
polskimi, którzy poprzez wysokie osiągnięcia sportowe na arenie krajowej lub międzynarodowej przyczynili się do
popularyzacji sportu.
5. Tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
6. Wniosek kandydata opiniuje, w ciągu dwóch miesięcy od daty jego złożenia, Komisja ds. Kultury Fizycznej
Sportu i Promocji Gminy Wilkowice.
7. Rekomendację kandydata wraz z uzasadnieniem przyjęcia uchwały intencyjnej przedstawia Radzie Gminy
Wilkowice Komisja ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy Wilkowice.
8. Podjęcie przez Radę Gminy Wilkowice uchwały intencyjnej stanowi podstawę do wydania decyzji
w sprawie przyznania wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”.
8. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania tytułu „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” zwany dalej
Aktem Nadania wraz z okolicznościowym medalem.
9. Wręczenie Aktu Nadania odbywa się w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego
wydarzenia.
10. Wręczenie Aktu Nadania winno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby będących
podstawą nadania tytuły „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”.
11. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” przysługują następujące
przywileje:
a) używanie tytułu „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”,
b) uczestnictwo na prawach honorowego gościa w sesjach rady oraz w uroczystościach sportowych o charakterze
gminnym,
c) darmowy wstęp na imprezy sportowe, których organizatorem jest Gmina Wilkowice.
12. Przyznanie tytułu „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” nie wyklucza możliwości ubiegania się
o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice”.
13. Urząd Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych tytułem: „Zasłużony
Sportowiec Gminy Wilkowice”.
14. Wszelkie wydatki związane z nadawaniem tytułu „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” pokrywane są
z budżetu gminy.
§ 8. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich
usunięcia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia.
2. Komisja każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia sportowe, biorąc pod uwagę
kryteria przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnienia określone w regulaminie.
3. Komisja może na swoje posiedzenie zaprosić wnioskodawcę oraz ekspertów z głosem doradczym.
§ 9. 1. Stypendia, nagrody lub wyróżnienie wręczane będą na uroczystej sesji Rady Gminy Wilkowice, po
spełnianiu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, na wniosek Komisji ds. Kultury Fizycznej
Sportu i Promocji Gminy może przyznać jednorazową nagrodę, zgodnie z zasadą określoną w §6, §8 regulaminu,
z wyłączeniem zapisu § 6 ust. 3, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
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