UCHWAŁA NR XXXIII/291/2014
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29
czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i
nagród za osiągane wyniki sportowe dla sportowców, trenerów,
działaczy sportowych z Gminy Nekla.

Na podstawie art. 31 i 35 art. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska
Gminy Nekla uchwala, co następuje:
§1.

W uchwale nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 czerwca
2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za
osiągane wyniki sportowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych z
Gminy Nekla dokonuje się następujących zmian:
1.
§1. Otrzymuje brzmienie : „Określa się zasady i tryb przyznawania wyróżnień
i/lub nagród za osiągane wyniki sportowe dla sportowców, drużyn, trenerów i
działaczy sportowych, reprezentujących kluby sportowe, stowarzyszenia lub
szkoły gminy Nekla, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”.
2.
w załączniku nr 1 do uchwały nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z
dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i
nagród za osiągane wyniki sportowe dla sportowców, trenerów, działaczy
sportowych z Gminy Nekla :
- ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane zawodnikom, drużynom, trenerom
i działaczom sportowym mieszkającym na terenie Gminy Nekla i reprezentującym
Gminę w zawodach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich,
krajowych i międzynarodowych.”
- ustęp 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„5.1) Wyróżnienia lub nagrody są wyrazem uznania dla:
1)
Sportowców i drużyn, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym.”
- ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wyróżnienia i/lub nagrody mogą otrzymywać zawodnicy za osiągnięcia w
zawodach organizowanych przez Szkolne oraz Polskie Związki Sportowe,
Stowarzyszenia i Zrzeszenia Sportowe za okres od 1 września do 31 sierpnia roku
bieżącego, którzy promują gminę zajmując miejsca:
a) w powiecie I – III,
b) w rejonie I – VI,

c) w województwie I – X,
d) w strefie I – XII,
e) w kraju I – XX,
f) międzynarodowe – zasady preferencyjne.”
- ustęp 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i/lub nagrody składa się w Urzędzie Miasta i
Gminy Nekla do 30 września danego roku, uwzględniając wyniki sportowe za okres
o którym mowa w §6.”
- dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9.
§2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z
dnia 29 czerwca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej
uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
do Uchwały nr XXXIII/ 291 /2014
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 maja 2014 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGANE
WYNIKI SPORTOWE DLA SPORTOWCÓW, DRUŻYN, TRENERÓW,
DZIAŁACZY SPORTOWYCH Z GMINY NEKLA.

I Dane kandydata:
1. Imię i nazwisko …………………..............................…………………………
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………….
3. Adres zameldowania na pobyt stały……………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania)…………………
……………………………………………………………………………………
5. Telefon kontaktowy……………………………………………………………
6. Szkoła/uczelnia/zakład pracy…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
7. Nazwa Klubu Sportowego……………………………………………………..
8. Telefon/ fax/e-mail……………………………………………………………..
II Dane drużyny
1. Nazwa drużyny …..................................................................................................
2.

Nazwa klubu sportowego/szkoły......................................................................

3.

Liczba osób w drużynie …...............................................................................

4.

Adres klubu sportowego/szkoły........................................................................

5.

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż klubu

sportowego/szkoły)........…..............................................................................................
........................
6.

Telefon/fax/e-mail............................................................................................

III
Wnioskodawca:………………………………………………………………….……
……………………………………....………………………………………….
……………………………………………………………………………………......
IV Informacja o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda lub
wyróżnienie sportowe:
Lp.

Organizator

Nazwa
imprezy

Ranga

Data

Dyscyplina/
Konkurencja

Wynik/
lokata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV
Uwagi: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................
...……
………………………………………………………….......…………….……………
………………………………………………………….......…………………….……
……………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………........……………
V Wykaz załączników:
1. Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci:
- kserokopii dyplomów,
- wydruków z internetu,
- ewentualnie potwierdzenie dyrektora szkoły o zajęciu danego miejsca.

Data:……………….

………..…………………
Podpis/pieczątka wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody.
(Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )

Data…………

…………………………………............ ……
czytelny podpis kandydata do nagrody

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXIII/291/2014
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 maja 2014 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 czerwca
2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągane
wyniki sportowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych z Gminy Nekla.

Z propozycją zmian do niniejszej Uchwały wystąpiła Miejsko – Gminna Rada
Sportu w Nekli, która - zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2011 Burmistrza Miasta i
Gminy Nekla z dn. 28 stycznia 2011 r. - jest organem opiniodawczym i doradczym w
zakresie kultury fizycznej i sportu. Przedmiotowe zmiany omówione zostały na
posiedzeniach Miejsko – Gminnej Rady Sportu w dn. 19.02.2014 oraz 7.05.2014 r.,
uzyskując pozytywną opinię jej członków. Proponowane zmiany dotyczą przede
wszystkim rozszerzenia zakresu klasyfikacji wnioskujących o nagrodę i/lub
wyróżnienie, a także wprowadzają możliwość przyznawania wyróżnień i nagród za
osiągane wyniki sportowe drużynom.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

