
UCHWAŁA NR XXIII/157/2020 
 

RADY GMINY MURÓW 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz.713) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada 
Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Określa sie zasady, tryb przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
w dyscyplinach sportowych mających znaczenie dla gminy Murów. 

2. Za dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Murów uznaje się: piłka nożna, piłka ręczna, piłka 
koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka. 

§ 2. 1.  Nagrody przyznawane są za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym. 

2. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał jeden 
z następujących wyników sportowych: 

a) ustanowił nominację olimpijską/paraolimpijską, 

b) zajął od 1 do 8 miejsca w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich, 

c) zajął od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach świata, 

d) zajął od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach Europy, 

e) zajął od 1 do 3 miejsca w Pucharze Świata lub Pucharze Europy, 

f) zajął od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Murów może przyznać nagrodę za inne osiągnięcia 
niż wymienione w ust. 2, zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu w kolejnych latach nadzieję na 
reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego. 

4. Stypendium przyznawane jest osobie fizycznej mieszkającej na terenie Gminy Murów. 

§ 3. 1.  Ustalenie prawa do nagrody następuje na podstawie złożonego wniosku o przyznanie nagrody. 

2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki  sportowe w roku poprzednim, należy składać do Urzędu 
Gminy w Murowie w okresie od 1 do 31 stycznia każdego roku. 

4. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone we wniosku. 

5. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych lub złożenia wniosku bez wymaganych 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do otrzymania nagrody, Wójt wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania. 

6. Wnioski o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a) złożenia wniosku po terminie, 

b) nie ustosunkowania się w wyznaczonym terminie do wezwania o którym mowa w ust. 5, 

c) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

7. Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe weryfikuje i opiniuje pod kątem spełniania 
wymogów określonych w niniejszej uchwale Komisja powołana na dany rok kalendarzowy przez Wójta Gminy 
Murów w drodze Zarządzenia. 

8. W skład Komisji wchodzą: 
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a) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Murów, 

b) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Murów. 

9. Z dokonanej weryfikacji Komisja sporządza protokół, który przedkłada Wójtowi Gminy Murów. 

10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

§ 4. 1.  Decyzję o przyznaniu lub odmowie  przyznania nagrody podejmuje Wójt Gminy Murów w oparciu 
o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii Komisji, o której mowa w § 3 ust7. 

2. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznano nagrodę, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wysokość nagrody jest uzależniona od osiągnięć  sportowych zawodnika. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Onyszkiewicz 
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Wniosek 

 o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w .................... roku 

 

Dane wnioskodawcy: 

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

 

Adres:  ............................................................................................. 

 

Telefon, adres e-mail ....................................................................... 

 

Wnoszę o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla: 
 
.............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko zawodnika) 
 

............................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

Najlepszy wynik sportowy zawodnika: 

Ranga zawodów Zajęte miejsce 
Konkurencja 

sportowa 
Miejsce i termin zawodów 

Igrzyska 
Olimpijskie/Paraolimpijskie 

   

Mistrzostwa Polski    

Mistrzostwa Świata    

Mistrzostwa Europy    

Puchar Świata/Puchar Europy    

Nominacja 
Olimpijska/Paraolimpijska 

   

 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/157/2020

Rady Gminy Murów

z dnia 25 listopada 2020 r.
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Opis wyników i osiągnięć sportowych: 

 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia wyszczególnione we wniosku. 

 

        ................................................................................ 
              (podpis wnioskodawcy) 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku z zakresie związanym z realizacją 
procedury przyznania nagrody Wójta Gminy Murów za osiągnięte wyniki sportowe. 
 
 
 
        ................................................................................ 
             (podpis zawodnika) 
 

 

Id: 6E61155A-48D8-4A79-9D7B-748963292267. Podpisany Strona 2




