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UCHWAŁA NR XXXII/242/2013
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się Nagrodę Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska dla zawodników z terenu Gminy
Bukowina Tatrzańska, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnokrajowym
i międzynarodowym.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielania nagród określa „Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy
Bukowina Tatrzańska za osiągnięcia w dziedzinie sportu” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/242/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.
Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska za osiągnięcia
w dziedzinie sportu
§ 1. Regulamin określa zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie sportowej zwanej dalej „Nagrodą Wójta”
§ 2. Nagroda Wójta przyznawana jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom
nie posiadającym osobowości prawnej mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska, jeżeli spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) jest medalistą mistrzostw Polski, mistrzostw Europy lub mistrzostw świata,
b) indywidualnie osiąga wyniki klasyfikowane
międzynarodowych, zaś drużynowo do 3 miejsca.
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§ 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
a) Rada Gminy oraz jej Komisje
b) Organizacja pozarządowa
c) Sołtys wsi
§ 4. 1. Nagrodę Wójta przyznaje „Kapituła” składająca się z Wójta, który jest Przewodniczącym Kapituły
oraz członków Komisji Rady Gminy Bukowina Tatrzańska ds. Oświaty, Kultury i Sportu.
2. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach społecznie.
3. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły.
4. Każdy członek Kapituły informowany jest o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie, listownie lub
w inny sposób, co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.
5. Ustala się, że w miarę możliwości spotkania odbywać się będą bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia
Komisji Rady Gminy ds. Oświaty, Kultury i Sportu.
6. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej połowy członków
Kapituły, w tym Przewodniczącego.
7. O sposobie głosowania każdorazowo decyduje Kapituła.
8. Do zadań Kapituły należy:
a) analiza wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
b) ocena zawartych we wniosku osiągnięć kandydata do Nagrody Wójta,
c) wybór laureata nagrody.
9. Po zakończeniu posiedzenia Kapituły sporządza się protokół zawierający werdykt Kapituły i jego
uzasadnienie. Protokół podpisuje Wójt i pozostali członkowie kapituły obecni na posiedzeniu.
10. Kapituła sporządza list gratulacyjny, który jest wręczany wraz z Nagrodą Wójta.
§ 6. 1. Pisemny wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska do
dnia 30 marca każdego roku kalendarzowego.
2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu
§ 7. Wniosek powinien zawierać:
a) Imię i nazwisko lub nazwę kandydata
b) Miejsce zamieszkania lub adres siedziby kandydata
c) Informację o dorobku sportowym
§ 8. 1. Nagrodę Wójta stanowi list gratulacyjny oraz nagroda pieniężna w wysokości zabezpieczonej
w budżecie Gminy Bukowina Tatrzańska na dany rok w granicach:
od 2 000,00 zł do 10 000,00 zł
2. Nagroda Wójta dla jednej osoby lub jednego podmiotu przyznawana jest raz na rok.
3. Jej uroczyste wręczenie następuje na sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Załącznik Nr 1
do Regulamin przyznawania
Nagrody Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
za osiągnięcia w dziedzinie sportu

………………………………………………..
(miejscowość, data)

WÓJT GMINY
BUKOWINA TATRZAŃSKA
Wniosek
o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska za osiągnięcia
w dziedzinie sportu.
1. Wnioskodawca
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy)

2. Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………...
3. Kandydat do Nagrody Wójta
…………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko lub pełna nazwa kandydata)

4. Adres zamieszkania lub siedziba Kandydata
…………………………………………………………………………………………...
5. Uzasadnienie – pełna informacja o osiągnięciach w dziedzinie sportu
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………..
(zgoda Kandydata, którego wniosek dotyczy)

.................................................................
podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

