UCHWAŁA NR VII/ 51/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników i działaczy za wysokie wyniki
sportowe.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym ( Dz. U. Nr 155, poz. 1298 , z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136,
poz. 970, z 2007r. Nr 34 poz. 206) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje:
§1 1. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla

zawodników i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół
działających na terenie Miasta i Gminy Nekla, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe.
2. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Miasta
i Gminy Nekla.
§2 Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa
w § 1, zabezpieczone będą corocznie w budżecie Miasta i Gminy Nekla.
§3 Wyróżnienia i nagrody mogą być one przyznawane z inicjatywy własnej
Burmistrza, na pisemny wniosek klubów sportowych i stowarzyszeń lub
szkół działających na terenie Miasta i Gminy Nekla.
§4

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane zawodnikom
reprezentującym lub promującym Gminę Nekla, uczniom szkół lub
członkom klubów i stowarzyszeń, zamieszkujących na terenie Gminy
Nekla.

§5

Wyróżnieni mogą być zawodnicy i działacze, którzy:
1. wysokimi wynikami sportowymi w danym roku szkolnym tj. od 01 IX
do 15 VI promują gminę w powiecie, województwie, kraju zajmując:
a) w powiecie miejsca I – III,
b) w województwie miejsca I – XVI,

2. Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do osiągnięcia przez
zawodników miejsc jak w punkcie 1
§6 1. Za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznane nagrody pieniężne
do wysokości 1.000,00 zł.
2.Wysokość nagrody jest uzależniona od szczególnych osiągnięć
sportowych zawodnika oraz od kosztów związanych z uprawianą
dyscypliną sportu.
§7 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub
siedziby,
b) imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia i nagrody oraz jego adres
zamieszkania,
c) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazania osiągnięć
sportowych, za które wyróżnienie i nagroda ma być przyznana,
d) miejscowość, datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy,
e) do wniosku powinny być załączone załączniki w postaci dokumentów
potwierdzających osiągnięcia zawodnika.
2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się do 30 czerwca
danego roku, uwzględniając wyniki sportowe z okresu jak w § 5 pkt 1.
§8 Wyróżnienia i nagrody przyznaje 3 osobowa Komisja wyłoniona przez
Burmistrza Miasta i Gminy i pod jego kierownictwem, po zaopiniowaniu
przez Miejsko- Gminną Rade Sportu.
§9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§10 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/ 51/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników i działaczy za wysokie wyniki
sportowe.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 155
poz. 1298 ze zmianami) o sporcie kwalifikowanym organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb
przyznawania wyróżnień i nagród z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla zawodników i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.
Z inicjatywą przyznawania nagród wystapiła Miejsko – Gminna Rada
Sportu, która mając na uwadze promocję zdrowia poprzez rozwój kultury
fizycznej wnioskuje o nagradzanie tych, którzy poprzez pracę osiągają
wyróżniające się wyniki sportowe.
Podjęcie zatem stosownej uchwały przez Radę Miejską Gminy Nekla
umożliwi organowi wykonawczemu gminy- Burmistrzowi Miasta i Gminy
Nekla przyznawanie wyróżnień i nagród zawodnikom reprezentującym lub
promującym Neklę.

