Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/51/2019
Rady Gminy Poronin
z dnia 27 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród za wyniki w sporcie kwalifikowanym
1. Zawodnicy posiadający licencję zawodnika i uprawiający określoną dyscyplinę sportu,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać wyróżnienia
i nagrody na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
2. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na
terenie Gminy Poronin - zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę i działającym na
terenie Gminy, posiadającym odpowiednią licencję bądź w klubach nie mających siedziby na
terenie Gminy, ale w których zawodnik poprzez swoje osiągnięcia promuje Gminę Poronin.
3. Wyróżnienia i nagrody mogą być również przyznawane osobom fizycznym, nie
będącym mieszkańcami Gminy ale reprezentującymi kluby sportowe z terenu Gminy Poronin.
4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji
Stypendialnej, tej samej o której mowa w Regulaminie zasad i trybu przyznawania
utrzymania i cofana stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym.
5. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Wójta Gminy, który kieruje jej pracami.
6. Komisja wydaje pisemną opinię.
7. Wójt Gminy przyznaje następujące wyróżnienia i nagrody:
a) dyplom za wysokie wyniki sportowe w danym roku wraz z nagrodą pieniężną,
b) statuetkę za zasługi dla sportu wraz z nagrodą pieniężną.
8. Dyplom za wybitne wyniki sportowe wraz z nagrodą pieniężną w danym roku
otrzymuje zawodnik, posiadający licencję, biorący udział we współzawodnictwie
sportowym w danej dziedzinie sportu zgodnie z kategoriami wiekowymi poszczególnych
związków sportowych.
9. W jednym roku dyplom za wysokie wyniki sportowe wraz z nagrodą pieniężną może
otrzymać maksymalnie 5 osób.
10. Osoba wyróżniona dyplomem otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości od 500 do
2000 zł.
11. Statuetkę za zasługi dla sportu przyznaje się nie więcej niż jednej osobie w roku,
która przez co najmniej 5 lat osiągała wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i
międzynarodowym, reprezentując Gminę Poronin.
12. Osoba wyróżniona statuetką otrzymuje także nagrodę pieniężną w wysokości 3000
zł.
13. Statuetkę zasłużonego dla sportu w Gminie jedna osoba może otrzymać tylko jeden
raz.
14. Wszystkie wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy.
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15. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe, Wójt Gminy,
radni Rady Gminy oraz właściwe związki sportowe. Kandydatury można zgłaszać w
terminie do 15 maja każdego roku.
16. Wójt przyznaje wyróżnienia i nagrody w terminie do końca maja każdego roku.
17. W celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe,
wnioskodawca składa pisemny wniosek na formularzu przyjętym przez Radę Gminy
Poronin z niniejszym Regulaminem.
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