UCHWAŁA NR XLIII/493/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”
Na podstawie art.18 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.)1)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się prawo ubiegania się o nagrody Rady Gminy Luzino dla:
1) uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego, zamieszkałych lub uczących się w szkołach na
terenie Gminy Luzino,
2) uczniów szkół średnich dziennych oraz słuchaczy stacjonarnych studiów wyższych zamieszkałych na terenie
Gminy Luzino,
3) sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych będących członkami klubów sportowych działających na
terenie Gminy Luzino,
4) twórców, działaczy kultury promujących Gminę Luzino,
5) mieszkańców gminy za inne formy promocji gminy.
§ 2. Warunki, kryteria oraz tryb przyznawania nagród, o których mowa w §1 określa „Regulamin przyznawania
nagród Rady Gminy Luzino”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 4. Traci moc Uchwała:
1. Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”;
2. Nr XXXI/378/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”;
3. Nr XXXIII/395/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”;
4. Nr XXXIX/458/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino".

1) Dalsze

am. Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2014/2015 i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy Luzino.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/493/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Regulamin przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
I. Postanowienia ogólne.
§1
Nagrody mogą być przyznawane:
1) uczniom klas I – III szkół podstawowych zamieszkałym lub uczącym się w szkołach
na terenie Gminy Luzino, w przypadku uzyskania oceny opisowej wskazującej na osiąganie
wysokich wyników w nauce oraz za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach indywidualnych
w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
2) uczniom klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego zamieszkałym lub
uczącym się w szkołach na terenie Gminy Luzino, w przypadku uzyskania średniej ocen 5,00
i powyŜej i oceny z zachowania co najmniej „bardzo dobrej” oraz za zajęcie od I do III
miejsca w kategoriach indywidualnych w konkursach i olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
3) uczniom zamieszkałym lub uczącym się w szkołach na terenie Gminy Luzino za osiągnięcie
wysokich wyników w nauce tj.:
a) klas IV – VI szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen 5,70 oraz ocenę
z zachowania co najmniej „bardzo dobrą”,
b) gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen 5,50 oraz ocenę z zachowania co najmniej
„bardzo dobrą”
4) uczniom szkół średnich dziennych zamieszkałym na terenie Gminy Luzino, w przypadku
uzyskania średniej oceny 5,00 i powyŜej,
5) słuchaczom stacjonarnych studiów wyŜszych zamieszkałym na terenie Gminy Luzino,
w przypadku uzyskania średniej egzaminacyjnej ocen (bez zaliczeń) 4,5 i powyŜej z roku
akademickiego i zaliczenia roku,
6) sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym klubów sportowych działających na terenie
Gminy Luzino, za szczególne osiągnięcia w sporcie,
7) twórcom, działaczom kultury za promocję gminy,
8) mieszkańcom gminy za inne formy promocji gminy.
§2
Wnioski o przyznanie nagród, rozpatruje się w terminie nie później niŜ do 15 listopada kaŜdego roku.
§3
1. Nagrody przyznaje się raz w roku, za osiągnięcia w okresie od:
1) 1 września do 31 sierpnia roku następnego, w przypadku uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół średnich dziennych, w formie nagrody rzeczowej bądź pienięŜnej,
2) od 1 września do 30 września roku następnego, w przypadku słuchaczy stacjonarnych studiów
wyŜszych, sportowców, trenerów, działaczy sportowych, twórców, działaczy kultury oraz
mieszkańców gminy promujących Gminę Luzino, w formie nagrody rzeczowej bądź
pienięŜnej.
2. Przyznane nagrody, osobom wymienionym w § 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 7) i 8), wręcza się na
posiedzeniu sesji Rady Gminy, która odbywa się w grudniu kaŜdego roku.
3. Przyznane nagrody, osobom wymienionym w § 1 pkt 6), wręcza się podczas uroczystej Gali Sportu,
która odbywa się w grudniu kaŜdego roku.
II. Zasady ubiegania się o nagrodę Rady Gminy Luzino oraz warunki jej przyznawania.
§4
1. Termin składania wniosków o przyznanie nagrody upływa 15 października kaŜdego roku.
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2. Wnioski składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 11.
3. Wniosek musi zawierać następujące dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres szkoły (uczelni) i klasę (rok studiów) oraz uzasadnienie
przyznania nagrody.
§5
Do wniosku załącza się następujące dokumenty, w przypadku:
1) uczniów szkół podstawowych klas I-III opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez
dyrektora szkoły, zawierającą informację o osiągnięciu wysokich wyników w nauce oraz
zajęciu od I do III miejsca w kategoriach indywidualnych w konkursach i olimpiadach
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
2) uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz gimnazjum publicznego – opinię
wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły, zawierającą informację o uzyskaniu
średniej ocen 5,00 i powyŜej i oceny z zachowania co najmniej „bardzo dobrej”, zajęciu od I
do III miejsca w kategoriach indywidualnych w konkursach lub olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim,
3) uczniów szkół podstawowych IV – VI opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez
dyrektora szkoły, zawierającą informację o uzyskaniu średniej oceny 5,70 i oceny
z zachowania co najmniej „bardzo dobrej”,
4) uczniów gimnazjum opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły,
zawierającą informację o uzyskaniu średniej oceny 5,50 i oceny z zachowania co najmniej
„bardzo dobrej”,
5) uczniów szkół średnich dziennych – potwierdzony, przez osobę składającą wniosek
o przyznanie nagrody Rady Gminy Luzino w obecności pracownika samorządowego, odpis
ocen lub potwierdzoną kserokopię świadectwa ukończenia danego roku szkolnego,
6) słuchaczy stacjonarnych studiów wyŜszych – zaświadczenie o średniej egzaminacyjnej ocen
z roku akademickiego i zaliczenia roku podpisane przez dziekana uczelni lub potwierdzona,
przez osobę składającą wniosek o przyznanie nagrody Rady Gminy Luzino w obecności
pracownika samorządowego, kserokopię wpisu do indeksu ocen i zaliczenia roku za dany rok
akademicki,
7) sportowców, trenerów i działaczy sportowych wspólne stanowisko, w formie wniosku
o przyznanie nagrody Rady Gminy, wraz z jego uzasadnieniem, zajęte podczas spotkania
przedstawicieli klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy Luzinie,
podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu, o którym mowa w §6 ust.3.
§6
1. Wnioski o przyznanie nagrody Rady Gminy składają:
1) dyrektorzy szkół w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego,
2) sami zainteresowani w przypadku uczniów szkół średnich dziennych oraz słuchaczy
stacjonarnych studiów wyŜszych,
3) Wójt Gminy w przypadku twórców, działaczy kultury,
4) radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury, stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe, organizacje poŜytku publicznego w przypadku mieszkańców
gminy.
2. Wnioski o przyznanie nagrody Rady Gminy sportowcom, trenerom oraz działaczom
sportowym klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy Luzino składa
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, zwanego dalej
Dyrektorem GOSRiT.
3. ZłoŜenie wniosków, o których mowa w ust.2 zostaje poprzedzone zorganizowaniem
spotkania, przez Dyrektora GOSRiT z przedstawicielami klubów i organizacji sportowych
działających na terenie Gminy Luzino.
4. Ustala się, iŜ na wspólnym spotkaniu, o którym mowa w ust.3 zostanie wytypowanych
do nagrody Rady Gminy 10 najlepszych sportowców oraz maksymalnie 3 osoby, spośród
zgłoszonych trenerów i działaczy sportowych.
5. Kluby i organizacje sportowe działające na terenie Gminy Luzino typują kandydatów
do nagrody Rady Gminy, składając wniosek do Dyrektora GOSRiT. Wniosek zawiera,
w przypadku:
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1) sportowców – potwierdzoną, przez klub lub organizację sportową, kserokopię uchwały
Zarządu Klubu Sportowego lub organizacji sportowej, a w sytuacji gdy statut nie przewiduje
Zarządu – innego organu kolegialnego klubu sportowego lub organizacji sportowej,
2) trenerów oraz działaczy sportowych – potwierdzoną, przez klub lub organizację sportową,
kserokopię uchwały Walnego Zebrania Członków, a w sytuacji gdy statut nie przewiduje
Walnego Zebrania Członków – innego organu kolegialnego klubu sportowego lub
organizacji sportowej.
6. Wnioski, o których mowa w ust.5 składa Prezes Klubu Sportowego, organizacji sportowej lub
inny organ, do którego właściwości naleŜy reprezentowanie klubu sportowego lub organizacji
sportowej na zewnątrz.
III. Komisja do spraw przyznawania nagród.
§7
1. Komisję do spraw przyznawania nagród, zwaną dalej „Komisją”, stanowi Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu.
2. Do zadań Komisji naleŜy:
1) rozpatrzenie złoŜonych wniosków o przyznanie nagrody Rady Gminy,
2) ustalenie wysokości oraz formy nagrody, o której mowa w §3 ust.1, w oparciu o środki
finansowe zabezpieczone na ten cel w budŜecie gminy na dany rok.
§8
1. Posiedzenia Komisji, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy, zwołuje
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, który jednocześnie przewodniczy pracom
Komisji.
2. Komisja moŜe podejmować skutecznie decyzje, jeŜeli bierze w nich udział co najmniej
połowa składu osobowego Komisji.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§9
1. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, a w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący Rady Gminy informuje wnioskodawców o decyzji Komisji.
§10
1. Od decyzji Komisji, w sprawie odmowy przyznania nagrody, wnioskodawcy przysługuje
odwołanie.
2. Odwołanie składa się do Rady Gminy Luzino, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji
o odmownym rozpatrzeniu wniosku.
3. Rada Gminy rozpatruje odwołanie, po zasięgnięciu opinii Komisji, w terminie do 20 grudnia.
4. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie rozpatrzenia odwołania ma charakter
ostateczny.
IV. Postanowienia końcowe.
§11
Listę osób nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Rady
i Wójta Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Luzino.
§12
Zmiana regulaminu moŜe nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.
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