
Uchwała nr LXVIII/248/13 
 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 5 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości 

nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.           
z 2013 r., Nr 594) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród 
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. 
 
§ 2. Rada Miejska w Ścinawie stwierdza, że w zakresie przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów              
i wysokości nagród sportowych, znaczenie dla miasta i gminy Ścinawa mają wysokie wyniki sportowe 
osiągnięte przez osoby fizyczne w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk 
olimpijskich i paraolimpijskich, mistrzostw Polski, Europy i świata.   
 
§ 3.  1. Nagrodę może otrzymać zawodnik: 

1) będący uczniem lub studentem do ukończenia 25 roku życia i jednocześnie zamieszkujący na 
terenie Miasta i Gminy Ścinawa, który: 
a) co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk 

olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich; 
b) zajął od I - X miejsca w mistrzostwach Polski; 
c) zajął od I – VI miejsca  w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim. 
2) powyżej 25 roku życia, który zamieszkuje na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, który: 

a) zajął od I - X miejsca w mistrzostwach Polski,  
b) co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk 

olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich; 
2. Nagrodę sportową otrzymuje zawodnik, który nie naruszył przepisów prawa lub nie podjął działań 

godzących w dobre imię Miasta i Gminy Ścinawa lub klubu, który reprezentuje. 
3. Warunki określone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawodników 

biorących udział w dyscyplinach zespołowych. 
4. Nagrody sportowe przyznaje i pozbawia Burmistrz Ścinawy po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu 

właściwej komisji w terminie do 3 dni od daty przedłożenia przez Burmistrza Ścinawy.  
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Ścinawy może przyznać z własnej inicjatywy 

jednorazową nagrodę w innym terminie niż pozostałe po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu 
właściwej komisji w terminie do 3 dni od daty przedłożenia przez Burmistrza Ścinawy.  

 
§ 4. Wysokość nagród sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych 
zarezerwowanych w budżecie gminy na dany rok budżetowy oraz po spełnieniu warunków wymienionych 
w uchwale. 
 



§ 5. Nagrodę przyznaje się raz w roku. 
 
§ 6. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników 
sportowych, przyznaje się jedną nagrodę za jedno najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym 
roku. 
 
§ 7.  1. Wnioski o nagrodę sportową wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem sukcesów zawodnika      
lub zespołu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, składają:   
1) osoba zainteresowana bądź jej przedstawiciel ustawowy; 
2) prezes klubu sportowego lub stowarzyszenia. 
2. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany                      
do ich usunięcia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez 
rozpatrzenia. 
3. Wniosek o stypendium składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa do dnia 15 czerwca roku 
następnego po uzyskaniu wyników sportowych uprawniających do uzyskania nagrody. 
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Ścinawy w formie zatwierdzenia listy 
przyznanych nagród  po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu właściwej komisji w terminie do 3 dni od 
daty przedłożenia przez Burmistrza Ścinawy.  
 
§ 8. Wysokość nagrody sportowej może wynieść: 

1) za osiągnięcia indywidualne maksymalnie do kwoty 1000 zł.;  
2) za sukcesy zespołowe maksymalnie do kwoty 300 zł na osobę. 

 
§ 9. 1. Burmistrz Ścinawy pozbawia nagród osoby: 

1) skazane za przestępstwo określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.); 

2) u których właściwe organy wykryły stosowanie dopingu. 
2. Nagroda sportowa wypłacona w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi wraz z ustawowymi 
odsetkami, od dnia jej wypłaty. 
3. O pozbawieniu nagrody sportowej Burmistrz Ścinawy powiadamia pisemnie zawodnika                       
i wnioskodawcę. 
 
§ 10. Zawodnik, któremu przyznano nagrodę jest zobowiązany do promowania Miasta i Gminy Ścinawa. 
 
§ 11. Wykaz zawodników oraz wysokość przyznanych nagród podaje się do publicznej wiadomości. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy 
 

§ 13. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 



Załącznik do  
Uchwały nr LXVIII/248/13 
 Rady Miejskiej w Ścinawie 

z dnia 5 czerwca 2013 r. 
WNIOSEK 

o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

......................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko 

 
.................................................................................................................../.................................... 

adres zamieszkania/telefon kontaktowy 
 

2. DANE KANDYDATA DO NAGRODY: 

......................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko 

......................................................................................................................................................... 
data i miejsce urodzenia 

.................................................................................................................../.................................... 
adres zamieszkania/telefon kontaktowy 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘĆ, ZA KTÓRE NAGRODA MA BYĆ PRZYZNANA (uzasadnienie): 

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

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

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

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

4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

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

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

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

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

5. NR RACHUNKU BANKOWEGO: 

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

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.). 
 

 

..........................................       .............................................................. 
        miejscowość, data           czytelny podpis pełnoletniego wnioskodawcy, 
                rodzica, opiekuna prawnego 


