
ZARZĄDZENIE NR 0050.0714.2023 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 15 lutego 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały, w sprawie 
nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia 

w działalności sportowej 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), w związku z Uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 218) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie  nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 
3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie projektu Uchwały, w sprawie nagród 
i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności 
sportowej 

4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący teren całej Gminy Ornontowice. 
5.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice. 
6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Kierownika Referatu Komunalnego. 
7. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 
8.Opinie można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej. 
9. Koperty zawierające opinie w postaci papierowej należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy 
konsultacji projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej". 

10. Opinie wnoszone za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: ug@ornontowice.pl, 
w temacie wiadomości należy wpisać: "Dotyczy konsultacji projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień 
Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej". 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy 
Ornontowice. 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  15 lutego 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie  nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz. 40); art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca o sporcie 
(Dz. U. z 2022 r. poz, 1599, 2185), na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice dla 
trenerów sportowych oraz innych osób (działaczy sportowych) za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/170/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 15 lutego 2023 r. 

Regulamin w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania, rodzaj oraz wysokość nagród i wyróżnień 
Wójta Gminy Ornontowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 2. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez osobę fizyczną 
poziomu sportowego i jej osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej oraz formą wspierania w dalszym rozwoju 
sportowym. 

§ 3. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Ornontowice lub 
będąca członkiem klubu sportowego bądź stowarzyszenia, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy 
Ornontowice. 

§ 4. 1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna za wybitne wyniki sportowe uzyskane 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich, 
osiągnięte podczas zawodów sportowych o randze mistrzowskiej, organizowanych przez właściwy Polski Związek 
Sportowy lub właściwy zagraniczny Związek Sportowy.  

2. Nagroda nie może zostać przyznana za osiągnięcia w towarzyskich lub okolicznościowych zawodach 
sportowych oraz w zawodach organizowanych więcej niż jeden raz na tym samym szczeblu. 

3. W przypadku osiągnięcia przez osobę fizyczną w danym roku, więcej niż jednego wybitego osiągnięcia 
sportowego w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich, niezależnie od tego czy osoba fizyczna startuje 
indywidualnie bądź jako członek drużyny/zespołu sportowego, nagroda może zostać przyznawana tylko za jedno 
najwyższe osiągniecie. 

§ 5. Wyróżnienie może także otrzymać osoba fizyczna za wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach 
olimpijskich/paraolimpijskich i dyscyplinach nieolimpijskich/nieparaolimpijskich, osiągnięte w zawodach 
wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, której wyniki wpłynęły na wypracowanie lub poprawienie kondycji 
fizycznej bądź rozwój stosunków społecznych. 

§ 6. 1. Nagroda zostaje przyznana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. 

2. Wyróżnienie zostaje przyznane w formie dyplomu lub listu gratulacyjnego. 

§ 7. Wysokość nagrody jest uzależniona od rodzaju osiągniętego wyniku sportowego. 

1. Wysokość nagrody dla dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich wynosi: 

1) za zajęcie miejsca 1-3 w zawodach międzynarodowych we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez właściwy Polski Związek Sportowy lub właściwy zagraniczny związek sportowy – 2000 zł 

2) za zajęcia miejsca 1-3 w zawodach na szczeblu ogólnopolskim we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez właściwy Polski Związek Sportowy lub właściwy rejonowy/okręgowy oddział Polskiego 
Związku Sportowego – 1500 zł 

3) za zajęcia miejsca 1-3 w zawodach na szczeblu wojewódzkim we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez właściwy Polski Związek Sportowy lub właściwy rejonowy/okręgowy oddział Polskiego 
Związku Sportowego, pod warunkiem, że w danej kategorii zostało sklasyfikowanych co najmniej 
10 zawodników lub 5 drużyn (w innym przypadku nagroda przysługuje wyłącznie za zajęcie 1 miejsca) – 800 zł 

4) za zajęcia miejsca 1-3 w zawodach na szczeblu ogólnopolskim we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy: 

a) w dyscyplinach indywidualnych – 800 zł 

b) w dyscyplinach par – 500 zł dla członka pary; 

c) w dyscyplinach zespołowych (powyżej 2 osób) – 300 zł dla członka zespołu. 

5) za zajęcia miejsca 1-3 w zawodach na szczeblu wojewódzkim we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy: 

a) w dyscyplinach indywidualnych – 600 zł 
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b) w dyscyplinach par – 400 zł dla członka pary; 

c) w dyscyplinach zespołowych (powyżej 2 osób) – 200 zł dla członka zespołu. 

6) 1.Za udział w międzynarodowym meczu lub rozgrywkach Reprezentacji Polski lub młodzieżowej Reprezentacji 
Polski w drużynowych grach zespołowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka oraz siatkówka – 1000 zł 

2. Ze względu na specyfikę rozgrywek w piłce nożnej nagroda będzie przyznawana po rundzie wiosennej i po 
rundzie jesiennej i wynosi: 

1) za zajęcie miejsca 1-8 w rozgrywkach IV Ligi – za każdy wygrany mecz ligowy: 

a) zawodnik 18-sto osobowej kadry meczowej – 75 zł + 4,50 zł / min. gry; 

b) bramkarz rezerwowy 18-sto osobowej kadry meczowej – 120 zł + 3,50 zł / min. gry; 

 Przy remisie przyznaje się połowę powyższych kwot z lit a) i lit. b). 

2) za zajęcie miejsca 9-12 z zastrzeżeniem, że równocześnie gwarantuje utrzymanie w rozgrywkach IV Ligi – za 
każdy wygrany mecz ligowy: 

a) zawodnik 18-sto osobowej kadry meczowej – 50 zł + 3,00 zł / min. gry; 

b) bramkarz rezerwowy 18-sto osobowej kadry meczowej – 95 zł + 2,00 zł / min. gry; 

 Przy remisie przyznaje się połowę powyższych kwot z lit a) i lit. b). 

3) za zdobycie Pucharu Polski na szczeblu właściwego rejonowego Podokręgu ZPN: 

a) zawodnik 18-sto osobowej kadry meczowej – 75 zł + 4,50 zł / min. gry; 

b) bramkarz rezerwowy 18-sto osobowej kadry meczowej – 120 zł + 3,50 zł / min. gry; 

4) za zdobycie Pucharu Polski na szczeblu właściwego wojewódzkiego Okręgu ZPN: 

a) zawodnik 18-sto osobowej kadry meczowej – 150 zł + 5,00 zł / min. gry; 

b) bramkarz rezerwowy 18-sto osobowej kadry meczowej – 150 zł + 4,00 zł / min. gry; 

§ 8. Wyróżnienia przyznawane są za zajęcie miejsca 1-3 w towarzyskich lub okolicznościowych zawodach 
międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. 

§ 9. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Ornontowice na wniosek klubu sportowego lub 
stowarzyszenia oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek Komisji Rady Gminy Ornontowice właściwej ds. 
sportu.   

2. Szczegółowy wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zostanie określony przez  Wójta Gminy 
Ornontowice w drodze zarządzenia. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe 

§ 10. 1. Wójt Gminy Ornontowice może powołać Komisję Weryfikacyjną ds. przyznawania  nagród i wyróżnień 
sportowych, która opiniuje zgłoszone wnioski.  

2. W trakcie rozpatrywania wniosku Wójt Gminy Ornontowice może dodatkowo zwrócić się do właściwego 
związku sportowego lub innej organizacji o wydanie merytorycznej opinii. 

3. Ostateczną decyzję odnośnie przyznania nagrody lub wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Ornontowice. 

2. § 11. 1. Wnioski o nagrodę lub wyróżnienie za miniony rok kalendarzowy mogą być składane w terminie od 
1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym osiągnięto wybitny wynik sportowy. 

2. Rozpatrzenie wniosków o nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa w ust. 1 następuje w terminie do 
28 lutego roku następującego po roku, w którym osiągnięto wybitny wynik sportowy. 

§ 12. 1. Ze względu na specyfikę rozgrywek w piłce nożnej, wnioski o nagrodę lub wyróżnienie mogą być 
składane po rundzie wiosennej w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca bieżącego roku oraz po rundzie jesiennej 
w terminie od 15 listopada do 15 grudnia bieżącego roku. 

2. Rozpatrzenie wniosków o nagrodę lub wyróżnienie w piłce nożnej następuje w terminie do 15 lipca 
bieżącego roku po rundzie wiosennej oraz w terminie do 31 grudnia bieżącego roku po rundzie jesiennej. 

§ 13. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia; 

2) pisemnego wycofania przez Wnioskodawcę; 
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3) nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania do 
uzupełnienia tych braków; 

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załączonej 
dokumentacji. 

§ 14. Osoba fizyczna, której została przyznana nagroda lub wyróżnienie, może być jej pozbawiona, wraz 
z żądaniem zwrotu środków finansowych, w przypadku: 

1) anulowania osiągniętego wyniku sportowego, za który nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane; 

2) naruszenia zasad etyki sportowej i przepisów antydopingowych, w szczególności stwierdzenia przez właściwy 
organ stosowania dopingu; 

3) wprowadzenia w błąd organu co do osiągniętego wyniku, za który nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane; 

4) wprowadzenia w błąd organu co do faktycznego miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

§ 15. Nagrodę lub wyróżnienie wręcza Wójt Gminy Ornontowice. 

§ 16. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia określona jest w budżecie Gminy Ornontowice 
w oparciu o zabezpieczone środki finansowe na dany rok. 

§ 17. Niniejszy Regulamin obejmuje osiągnięcia sportowe począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 15 lutego 2023 r. 

Regulamin w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice 
dla trenerów sportowych oraz innych osób (działaczy sportowych) 

za osiągnięcia w działalności sportowej 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania, rodzaj oraz wysokość nagród i wyróżnień 
Wójta Gminy Ornontowice dla trenerów sportowych i innych osób (działaczy sportowych) za osiągnięcia 
w działalności sportowej. 

§ 2. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia jest wyrazem uznania dla trenerów sportowych oraz innych osób 
(działaczy sportowych) za osiągnięcia w działalności sportowej oraz formą wsparcia w dalszym prowadzeniu 
działalności sportowej. 

§ 3. 1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna, która jest trenerem z wymaganymi 
kwalifikacjami honorowanymi przez właściwe Polskie Związki Sportowe, prowadząca szkolenie w klubie sportowym 
lub stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Ornontowice.   

2. Trener, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, prowadząc szkolenie zawodników 
osiągających wybitne wyniki sportowe. 

3. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać także inna osoba (działacz sportowy) wyróżniająca się uznaniem 
w społeczności lokalnej oraz osiągnięciami w działalności sportowej, będąca członkiem klubu sportowego bądź 
stowarzyszenia, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Ornontowice. 

§ 4. 1. Nagroda zostaje przyznana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. 

2. Wyróżnienie zostaje przyznane w formie dyplomu lub listu gratulacyjnego. 

§ 5. Wysokość nagrody jest uzależniona od rodzaju osiągnięcia w działalności sportowej. 

1. Wysokość nagrody dla trenera piłki nożnej, mającego wysokie osiągnięcia w działalności sportowej, wynosi: 

1) w kategorii seniorów: 

a) zdobycie mistrzostwa IV Ligi – 3000 zł 

b) za zajęcie miejsca 2-8 w rozgrywkach IV Ligi – 2000 zł 

c) za zajęcie miejsca 9-12 z zastrzeżeniem, że równocześnie gwarantuje utrzymanie w rozgrywkach IV Ligi – 
1000 zł 

d) za zdobycie Pucharu Polski na szczeblu właściwego rejonowego Podokręgu ZPN – 1500 zł 

e) za zdobycie Pucharu Polski na szczeblu właściwego wojewódzkiego Okręgu ZPN – 2500 zł 

f) za zajęcie miejsca 1-3  w turnieju piłki nożnej – 500 zł 

2) w kategorii juniorów oraz grup dziecięcych: 

a) za zdobycie mistrzostwa ligi – 1000 zł 

b) za zajęcie miejsca 2-3 w rozgrywkach ligowych – 500 zł 

c) za zajęcie miejsca 1-3  w turnieju piłki nożnej – 300 zł 

d) powołanie zawodnika drużyny do Reprezentacji Polski – 800 zł 

e) powołanie zawodnika drużyny do Reprezentacji Śląska – 400 zł 

f) powołanie zawodnika drużyny do Reprezentacji Podokręgu – 200 zł 

g) podnoszenie kwalifikacji trenerskich – 400 zł 

h) aktywny udział w organizacji imprez i turniejów sportowych – 400 zł 

2. Wysokość nagrody dla trenera tenisa stołowego, mającego wysokie osiągnięcia w działalności sportowej, 
wynosi: 

1) w kategorii seniorów, juniorów oraz grup dziecięcych: 
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a) za zdobycie mistrzostwa ligi – 1000 zł 

b) za zajęcie miejsca 2-3 w rozgrywkach ligowych – 500 zł 

c) za zajęcie miejsca 1-3  w turnieju tenisa stołowego – 300 zł 

d) powołanie zawodnika drużyny do Reprezentacji Polski – 800 zł 

e) powołanie zawodnika drużyny do Reprezentacji Śląska – 400 zł 

f) powołanie zawodnika drużyny do Reprezentacji Podokręgu – 200 zł 

g) podnoszenie kwalifikacji trenerskich – 400 zł 

h) aktywny udział w organizacji imprez i turniejów sportowych – 400 zł 

3. Wysokość nagrody dla działacza piłki nożnej, mającego wysokie osiągnięcia w działalności sportowej, 
wynosi: 

1) pełnienie obowiązków kierownika drużyny seniorów – 1000 zł 

2) aktywny udział w rozwoju klubu sportowego lub stowarzyszenia – 600 zł 

3) aktywny udział w organizacji imprez i turniejów sportowych – 400 zł 

4) reprezentowanie klubu sportowego lub stowarzyszenia w organizacjach Śląskiego Związku Piłki Nożnej – 
500 zł 

§ 6. Wyróżnienia przyznawane są za uzyskanie wysokich osiągnięć w działalności sportowej poprzez zajęcie 
miejsca 1-3 w towarzyskich lub okolicznościowych zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, 
powiatowych lub gminnych. 

§ 7. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Ornontowice na wniosek klubu sportowego lub 
stowarzyszenia oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek Komisji Rady Gminy Ornontowice właściwej ds. 
sportu.   

2. Szczegółowy wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zostanie określony przez  Wójta Gminy 
Ornontowice w drodze zarządzenia. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie osiągnięcia 
w działalności sportowej. 

§ 8. 1. Wójt Gminy Ornontowice może powołać Komisję Weryfikacyjną ds. przyznawania nagród i wyróżnień 
sportowych, która opiniuje zgłoszone wnioski.  

2. W trakcie rozpatrywania wniosku Wójt Gminy Ornontowice może dodatkowo zwrócić się do właściwego 
związku sportowego lub innej organizacji o wydanie merytorycznej opinii. 

3. Ostateczną decyzję odnośnie przyznania nagrody lub wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Ornontowice. 

2. § 9. 1. Wnioski o nagrodę lub wyróżnienie za miniony rok kalendarzowy mogą być składane w terminie od 
1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano wysokie osiągnięcia w działalności 
sportowej. 

2. Rozpatrzenie wniosków o nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa w ust. 1 następuje w terminie do 
28 lutego roku następującego po roku, w którym uzyskano wysokie osiągnięcia w działalności sportowej. 

§ 10. 1. Ze względu na specyfikę rozgrywek w piłce nożnej i tenisie stołowym, wnioski o nagrodę lub 
wyróżnienie mogą być składane po rundzie wiosennej w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca bieżącego roku oraz 
po rundzie jesiennej w terminie od 15 listopada do 15 grudnia bieżącego roku. 

2. Rozpatrzenie wniosków o nagrodę lub wyróżnienie w piłce nożnej i w tenisie stołowym następuje w terminie 
do 15 lipca bieżącego roku po rundzie wiosennej oraz w terminie do 31 grudnia bieżącego roku po rundzie 
jesiennej. 

§ 11. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia; 

2) pisemnego wycofania przez Wnioskodawcę; 

3) nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania do 
uzupełnienia tych braków; 

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załączonej 
dokumentacji. 
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§ 12. Osoba fizyczna, której została przyznana nagroda lub wyróżnienie, może być jej pozbawiona, wraz 
z żądaniem zwrotu środków finansowych, w przypadku: 

1) anulowania uzyskanego osiągnięcia w działalności sportowej, za który nagroda lub wyróżnienie zostało 
przyznane; 

2) naruszenia zasad etyki sportowej i przepisów antydopingowych, w szczególności stwierdzenia przez właściwy 
organ stosowania dopingu przez szkolonego zawodnika, który osiągnął wybitne wyniki sportowe; 

3) wprowadzenia w błąd organu co do uzyskanego osiągnięcia w działalności sportowej, za który nagroda lub 
wyróżnienie zostało przyznane; 

4) wprowadzenia w błąd organu co do faktycznego miejsca zamieszkania szkolonego zawodnika, który osiągnął 
wybitne wyniki sportowe. 

§ 13. Nagrodę lub wyróżnienie wręcza Wójt Gminy Ornontowice. 

§ 14. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia określona jest w budżecie Gminy Ornontowice 
w oparciu o zabezpieczone środki finansowe na dany rok. 

§ 15. Niniejszy Regulamin obejmuje osiągnięcia w działalności sportowej począwszy od dnia 1 stycznia 
2023 roku. 
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Uzasadnienie 

 
UZASADNIENIE do uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice  

za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

Powołana w uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom samorządu terytorialnego 
możliwość przyznawania nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych, 
którzy swoimi osiągnięciami i działalnością sportową wyróżniają się uznaniem w społeczności lokalnej oraz 
podejmują przez to działania promujące Gminę Ornontowice na zewnątrz. Ponadto osiągają wybitne wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym oraz uzyskują wysokie osiągnięcia 
w działalności sportowej, przy tym wykazują duże zaangażowanie w procesie szkolenia. Stąd wynika potrzeba 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych Wójta Gminy Ornontowice. 
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