
UCHWAŁA NR XII/214/2019
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród i wyróżnień 
Wójta Gminy Chojnice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (zwanych dalej: zawodnikami) oraz 
nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, które 
są wyrazem uznania dla wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu. 

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia za osiągniecie wyników sportowych mogą być przyznane zawodnikom, 
a nagrody trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy 
są mieszkańcami gminy Chojnice lub reprezentują klub mający swoją siedzibę na terenie gminy Chojnice. 

2. Nagradza się dyscypliny sportowe mające znaczenie dla Gminy Chojnice, to jest objęte programem 
igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, a w szczególności piłkę nożną, piłkę siatkową, siatkówkę plażową, 
koszykówkę, piłkę ręczną, wioślarstwo, żeglarstwo i lekkoatletykę.

3. Zawodnik spełniający co najmniej jedno kryterium, może otrzymać nagrodę pieniężną, jeżeli:

1) zajął miejsce I – VIII na Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich;

2) zajął miejsce I – VI na Mistrzostwach Świata;

3) zajął miejsce I – III na Mistrzostwach Europy;

4) zajął miejsce I – III na Mistrzostwach Polski;

5) zajął miejsce I – III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

6) zajął miejsce I – III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy, Polski;

7) zajął miejsce medalowe w innych niż wyżej wymienione zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich;
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8) zajął miejsce medalowe w zawodach wojewódzkich;

9) był zawodnikiem drużyny sportowej, która awansowała do wyżej ligi/klasy rozgrywkowej;

10) ustanowił rekord Świata, Europy, Polski.

4. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę za wynik sportowy drużyny 
z zastosowaniem równych udziałów pomiędzy wchodzące w skład drużyny osoby fizyczne, w wysokości do 
100 % przysługującej nagrody indywidualnej, która łącznie nie może przekroczyć wysokości  nagrody 
określonej w ust. 7.

5. Wyróżnienie stanowi statuetka, medal, puchar, dyplom, list gratulacyjny.

6. W jednym roku zawodnik lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

7. Nagroda jest jednorazowa, pieniężna i wynosi brutto:

1) za zajęcie I – III miejsca w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich - 5000 zł;

2) za zajęcie IV – VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich – 3000 zł;

3) za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Świata – 5000 zł;

4) za zajęcie IV – VI miejsca w Mistrzostwach Świata – 2000 zł;

5) za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Europy – 3000 zł;

6) za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski – 2000 zł;

7) za zajęcie I – III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 1000 zł;

8) za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy, Polski – 2000 zł;

9) za zajęcie miejsca medalowego w innych niż wyżej wymienione zawodach międzynarodowych 
i ogólnopolskich – 1000 zł;

10) za zajęcie miejsca medalowego w zawodach wojewódzkich – 500 zł;

11) za awans do wyższej ligi/klasy rozgrywkowej – 2000 zł;

12) za ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski – 3000 zł.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Chojnice na wniosek:

1) związków i klubów sportowych;

2) szkół;

3) właściwej komisji Rady Gminy w Chojnicach ds. sportu;

4) jednostek organizacyjnych i instytucji, których statutowy zakres działania zawiera zadania z dziedziny 
sportu i rekreacji;

5) 3 radnych lub 5 mieszkańców gminy Chojnice;

6) osoby fizycznej, która zamierza ubiegać się o nagrodę lub wyróżnienie, a w przypadku osób 
niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień składa się do dnia 31 stycznia każdego roku 
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach za wyniki sportowe za rok poprzedzający złożenie 
wniosku. 

2. W sytuacjach szczególnych Wójt Gminy Chojnice może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków 
o przyznanie nagród i wyróżnień.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie;
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2) cofnięcia przez wnioskodawcę;

3) rezygnacji kandydata;

4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.

§ 5. 1. W celu wyboru kandydatów do nagród i wyróżnień Wójt Gminy Chojnice powołuje Komisję do 
spraw przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie sportu, zwanej dalej 
„Komisją” i ustala jej skład.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Wójta Gminy Chojnice.

3. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie wniosków;

2) proponowanie laureatów;

3) przedstawienie Wójtowi Gminy Chojnice osób spełniających wymogi otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

5. Propozycje Komisji nie są wiążące dla Wójta Gminy Chojnice.

6. Za pracę w Komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Z prac Komisji wyłączone są osoby funkcyjnie, zawodowo lub w inny sposób powiązane 
z wnioskodawcą lub kandydatem do otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 6. 1. Wójt Gminy Chojnice może pozbawić zawodnika nagrody lub wyróżnienia:

1) po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który zawodnik otrzymał nagrodę w wyniku 
stosowania przez niego dopingu.

2) w przypadku, gdy zostały one przyznane w oparciu o przedstawione nieprawdziwe dane wskazane we 
wniosku lub załączonych do niego dokumentach.

2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia oraz sposobie zwrotu nagród lub wyróżnień Wójt Gminy 
Chojnice informuje wnioskodawcę oraz osobę pozbawioną nagrody lub wyróżnienia. W przypadku, gdy jest 
nią osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, informację otrzymuje rodzic lub opiekun 
prawny.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XXXII/393/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 marca 2013 roku 
w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości 
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2013 r., poz. 1557). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

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

  

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek
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Załącznik do 

uchwały Nr XII/214/2019  

Rady Gminy  w Chojnicach  

z dnia 20 grudnia 2019 r.  

 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie dorocznej nagrody  Wójta Gminy Chojnice za osiągnięte wyniki sportowe 
zawodników oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym 

 
I. INFORMACJE O KANDYDACIE:  
 
1. Imiona:  
 

 
2. Nazwisko:  
 

 
3. Imiona rodziców:  
 

 
4. Data i miejsce urodzenia:  
 

 
5.Miejsce zamieszkania (adres, gmina, powiat, województwo) 
 

  
6. PESEL  
 

 
7. Telefon, e-mail 

 
 

 
8. Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata 
 

 

 
9. Klub 
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II. NAZWA I DANE WNIOSKODAWCY:  
 
1. Nazwa  
 

 
 
2. Adres , telefon, e-mail 
 

 
 
III. ZGODA KANDYDATA  
 
Wyrażam zgodę na to, by zgłoszono moją kandydaturę do dorocznej nagrody Wójta 
Gminy Chojnice za wyniki sportowe zawodników oraz trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Chojnicach z siedzibą 31 Stycznia 
56 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury przyznania  wyżej w/ w na-
grody. 

 
                    …………………………. 
                                                                                                                    podpis kandydata  
 
IV. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH, ZA KTÓRE NAGRODA LUB WYRÓŻNIENIE MOŻE BYĆ 
PRZYZNANA:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………         ………………………………………… 
               (data)                           (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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V. ZAŁĄCZNIKI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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