
 

Uchwała Nr XXXIX/39/2017 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 18 maja 2017 roku 

w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania 

i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie wyniki sportowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) art. 7a ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej ( tj. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o 

sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustanawia się regulamin nagród i wyróżnień Wójta Gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe mieszkańców Gminy Kosakowo lub 

za całokształt dokonań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury, promujących zarazem 

Gminę Kosakowo, wg zasad i trybu określonego niniejszą uchwałą. 

§ 2 

1. Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 

i sportu.  

2. Nagrody stanowią formę pieniężną i mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym 

na terenie Gminy Kosakowo lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie 

Gminy Kosakowo, w szczególności:  

a/  twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, 

podmiotom prowadzącym działalność kulturalną zarejestrowaną,                                                                

b/  sportowcom nieposiadającym licencji zawodnika. 

§ 3 

1. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie 

nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe: 

a/ nagroda za zajęcie od I do III miejsca, indywidualnie lub drużynowo, we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

b/   wyróżnienie za zajęcie od IV do X miejsca, indywidualnie lub drużynowo, we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

2. Wysokość nagrody w przypadku spełnienia przez odpowiednio zawodnika/drużynę warunków,  

określonych w pkt. 1 może wynosić od 500 – 2.000 zł. dla zawodnika. 

3. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł 

za osiągnięcia indywidualne i 5.000 zł dla organizacji.  

4. Wyróżnieniem może być statuetka, medal, puchar lub dyplom. 

§ 4 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek.                                            

2. Wniosek składa się do Wójta w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik na niwie sportu 

został uzyskany, a także za szczególne osiągnięcia w działalności artystycznej,  nie później jednak niż 

do 31.01. każdego roku za rok poprzedni.                                                                                                       

3. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata oraz informację o osiągnięciu,  za które 

nagroda ma być przyznana wraz z uzasadnieniem oraz powinien być udokumentowany wynikami z 



zawodów, konkursów, festiwali itp.                                                                                                                                      

4. Wnioski opiniuje powołany przez Wójta Zespół.   

§ 5 

1. Warunkiem wypłaty nagrody jest pisemna zgoda osoby obdarowanej lub w przypadku osoby 

poniżej 18 roku życia zgoda jego opiekuna prawnego. 

2. Można otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.  

3. Wyróżnienie i nagrodę można przyznać łącznie. 

4. Informację o przyznaniu nagród Wójt podaje do wiadomości publicznej. 

 

§ 6 
1. Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane podlega 

zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kosakowie.  

2. Nagroda podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty. 

§ 7 

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a/   złożenia po terminie, 

b/   rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę, 

c/   nieusunięciu w wyznaczonym terminie braków formalnych. 

 

§ 8 

1. Nagrody przyznaje się w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków przewidzianych na ten cel 

w budżecie Gminy.  

2. W przypadku braku środków budżetowych, Wójt może nie przyznać nagrody lub postanowić o 

zawieszeniu rozpatrzenia wniosku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Kosakowo zmian w  

budżecie lub zagwarantowania środków na ten cel w uchwale budżetowej na kolejny rok. 

§ 9 

Traci moc Uchwała Nr XLII/68/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 września 2009 roku w 

sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie 

wyniki sportowe.  

§ 10 

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

Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

                  Przyjęcie przez Radę Gminy Kosakowo nowej uchwały w sprawie zasad i trybu 

przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie wyniki 

sportowe spowodowane jest zmianą przepisów.  

                  Możliwość udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego stypendiów oraz nagród i 

wyróżnień sportowcom uzyskującym wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 

przewidziała ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (w poprzedniej uchwale Rady Gminy 

Kosakowo ustalono zasady przyznawania nagród w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej). 

Zgodnie z art. 31 w/w ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i 

finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki 

sportowe dla osób fizycznych oraz określają w drodze uchwały szczegółowe zasady, tryb 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i 

wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Według cytowanego upoważnienia tylko 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a nie organ wykonawczy ma 

możliwość stanowienia o wysokości stypendiów i nagród za osiągnięcia w sporcie.  

                  Niniejszą uchwałą ustalono zasady i tryb ubiegania się o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, 

a także o wysokości nagrody oraz konieczności jej zwrotu w przypadku przyznania w oparciu 

o nieprawdziwe dane. Nie przewiduje się stypendiów. 

                      

 

 

 


