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Nr 4QLttg
Zarzqdzenie

xfft1rmistza Gm i ny i Miasta czerwion ka-LeszczYny
cz erwionka-L.+szc;
z dnia k.. ..g*.e#.q*.

2013 r.

w sprawie okre6lenia wzoru wniosku o przyznanie-nagrodylub wyr6in-ienia
i ich wysokoSci
i Regulaminufrzyznawania poszczeg5lnych-kategorii1a-gT6-d
za wybitn" o"iqgr;igcia indyrtidualnelub lespolowe w dzialalnoSciw zakresie
sportu.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdziegminnym
(tj.Dz. U. z2OO1r.Nr 142 poz' 1591zp62n'zm')'
2010 roku o sporcie
- art. 31 ust. 2 i art. 3b usi. 5 ustawyz dn. 25 czerwe'a
(Dz.U.Nr 127,Poz.857)'
- * iiq=ku z'S 13 uii. 3 i S 14 ust. 2 UchwatyNr XXVllll361l13Radv
z dnia 1 lutego2013 roku w sprawie
Miejskiej'wCzeivionce-Leszczlynach
pozbawianiaoraz
okre6leniaszczegolowychzasad, trybu ptzyznawani-":
1
roOzaiOwi wyso[o6ci itypenOi6w s-portowyth,nagr6d i wyr62niefi Gm.iny
wyniki
i Miaita czerwionka- Llszczyny dla os6b fizycznychza osiqgniqte
sportowe(Dz.Urz.Woj.Sl., poz.2A722dn. 6 marca2013roku),
zarz4dzam,co nasQPuie:

s1
zwiqzku wykonaniem uchwaty Nr _XXVlll/361/13 Rady Miejskiei
z dnia 1 iutego 2013 roku w sprawieokre6lenia
w Czenadonce-Lesiczynach
rodzajow
szczegotowych,asad, trybu przyznawJnia,i pozbawianiaoraz
Miasta
i wysStoScistypendiowiportowych, nagrod i wyr62nieri Gminy i
Czerwionka - leszczyny dta oso-bfizycznychza osiqgniqtewyniki sportowe
(D.U;; woi St-, por.'2072 z dn. 6 marca 2013 roku), okre5lamWz6r
przyznawania
wniosku o poy.i^nie nagrodylub wyro2nienia
-i .Regulamin osiqgnigcia
wybitne
za
forr"r"golnycn kategorii-nag';odi ich wysokosci sportu'
zakresie
indywidullneluUzespolowew dzialalno$ciw
2 . W;bt Wnioskui neiulaminu,o kt6rychmowa.wust' 1 stanowiqodpowiednio
zatqcinikiNr 1 i Nr 2 do niniejszegozarzqdzenia'

1, w

s2
o zarzqdzenianale2y zamiescicna stronie IntemetowejGminy
Tre56 niniejszeg
w za'kladceAktualnoSci,w Biuletynie Informacji
Miasta czerwionka-Leszczyny
oraz
FuUticznel,na tablicy oglcsieh Uzgdu Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny
na tablicachogloszerlDzielnici Sotectw.

s3
ds. Planowania
Nadz6rnad wykonaniemzarzqdzeniapowierzam.Pelnomocnikowi
Rozwojui Gospodarki- mgr GrzegorzowiWolnikowi'

s4
wchodziw2yciez dniemwydania'
Zarzqdzenie

/,

ZalacznikNr 1
do iArz4dzenia Nr,ffft/13
BurmistrzaGminy i Miasta
Czerw[onka- Leszcryny
z dnia C.cfrfY.m201
3 roku.

Wnioskodawca:
(datai miejscezlo2eniawniosku)

Pan
BurmistrzGminy i Miasta
Czennionka-Leszczyny.

WNIOSEK
o przyznanienagrodylub wyr62nieniaza wybitne osiqgnigciaindyuridualnelub
zespolowew dzialalnoSciw zakresiesportu za dany rok kalendarzowy
Na podstawieUchwaly Nr XXVllll361l13 Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie okre6leniaszczeg6lov'/ych
zasad, trybu
p?yznawania,i pozbawianiaoraz rodzaj6wi wysoko6cistypendi6wsportowych,nagr6d
i wyr6znief Gminyi MiastaCzerwionka- Leszczynydla os6b fizycznychza osiqgnigte
(Dz.lJrz.
wynikisportowe
Woj.Sl.,poz.2072zdn.6marca2013roku),
wnioskujemy
o przyznan
ie nagrodyw kwocie..
.....................21.,
lub wyr62nieniaw formie pucharulub
dyplomu

za

w dyscyplinie
dla:

wybitne

osiqgnigcia w

dziafalnoSci w

zakresie sportu

l. Dane wnioskodawcy
1. Naannawnioskodawcy
2. Danewnioskodawcy:
Ulica

. . . . .n r

Kod pocztowy.

Miejscowo66

Telefonkontaktowy
Fax

e-mail

Nr KRSlub Rejestruze Starostwa
ll . Daneosobowe zawodnika/ zespolu zawodnik6w/ treneraI dzialaczaklubu
sportowego:
1. lmionai nazwisko
2. lmionarodzic6w.
3. Datai miejsceurodzenia
4. Adres

zameldowania

na

pobyt

staty

5. Adreszamieszkania
7. Numeri seriadowoduosobistego:
L Nazwabankui nr oddzialu
L Nr rachunkubankowego
l0.Telefonkontaktowy
11.Nazwaurzqduskarbowego
lll. Opinia wlaSciwegoklubu sportowego w sprawie przyznaniawnioskowanej
nagrody lub wyr62nienia ( nie dotyczy

zawodnik6w, trener5w lub dzialaczy

sportowychniezrzeszonychw dniu zlo2eniawniosku):

lV. Informacja o

wybitnych osiqgnig6 w dzialalno5ciw zakresie sportu

w roku
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opis nalezyspozqdzi6zgodniez wymogami,
o kt6rychmowaw S 2 ust.1 pkt7 i g 12
ust.1 i2 uchwatywrazzdokumentamipotwierdzajqcymi:

V. Uzasadnienie
dla proponowanejnagrodylub wyr62nienia:

Vl. O6wiadczenia:
powy2sze
1. O6wiadczam,2e
danewypetnione
sqzgodnieze stanemfaktycznym.
2. Wyrazamzgodgna przetwarzanie
moichdanychosobowychzawartychwe wniosku
dla potrzeb niezbgdnychdo realizacji procesu wyplaty stypendi6w zgodnie
z Ustaw4z dnia 29.08.1997roku o ochroniedanych osobowych(t j. Dz. U.
z 2002r., Nr 101,poz.926z po2n.zm.).

podpiswnioskodawcy

Poswiadczenie
zlo2eniawnioskuo pzyznanienagrodylubwyr62nienia:

Adnotacjeurzgdowe(wypelniaorganprzyznajqcy
nagrodqlub wyr62nienie):

Y
icz
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ZalqcznikNr 2
do ZarzqdzeniaNr l0ltl 3
BurmistrzaGminy i Miasta
Czerwionka- Leszcryny
z dnia?..ceffv.ee
2013roku.

REGULAMIN
przyznaniaposzczeg6lnychkategoriinagr6dza wybitne osiqgniqciaindyruidualne
lub zespolowew dzialalno6ciw zakresiesportu

sl
1. Nagrodajest jednorazowymSwiadczeniem
pienig2nymi stanowiWraz uznaniaza
wybitneosiqgnigciaindywidualne
lub zespolowew dzialalno6ci
w zakresiesportu
o kt6rychmowaw S 2 ust. 1 pkt. 7 uchwaty,uzyskanew danymroku.
2. Podstawqustaleniawysoko6cinagrodystanowikwota1 000,00zl.
3. Ustalamposzczeg6lne
kategorienagr6di ichwysoko6ci:
1) nagrodyI stopnia za osiqgnigcia
w skali miqdzynarodowej
zajgcie1 - 3 miejscana
igzyskacholimpijskich,
mistrzostwach
Swiata,pucharach
Swiata,uniwersjadach:
- indywidualna:
a/ dla zawodnik6w
- za zalgcie1 miejsca/ medalzloty- 1 500,00zl.,
- za zalgcie2 miejsca/ medalsrebrny- 1 400,00zl.,
- za zajqcie3 miejsca/ medalbrqzowy- 1 300,00zl.,
b/ dla zawodnik6w- zespotowa:
-zazalgcie1 miejsca/ medalzloty- 5 000,00zl.,
- za zalgcie2 miejsca/ medalsrebrny- 4 500,00zl.,
- za zalgcie3 miejsca/ medalbrqzowy- 4 000,00zt.,
c/ dla trener6wlub dzialaczy,kt6rychzawodniklub zespol:
- zajqt1 miejsce/ medalzloty- 1 500,00zl.,
- zaj{ 2 miejsca/ medalsrebrny- 1 400,00zl.,
- zalql3 miejsca/ medalbrEzowy- 1 300,00zl.,

2) nagrodyll stopniaza osiqgniqcia
- zajgcie1 - 3 miejsca
w skaliskalimiqdzynarodowej
w mistzostwach Europy, pucharach Europy, oraz za osiqgnigciaw kategoriach
mlodzie2ovqych
w konkurencjach
objqtychprogramemigzysk olimpijskich
:
- indywidualna:
a/ dla zawodnik6w
- za zalqcie1 miejsca / medalzloty- 1 250,00zl.,
- za zajgde2 miejsca/ medalsrebrny- 1 000,00zl.,
- za zalgcie3 miejsca/ medalbrqzowy- 800,00zl.,
b/ dla zawodnik6w- zespolowa:
- zazalqcie1 miejsca/ medalzloty- 3 000,00zl.,
- za zajgcie2 miejsca/ medalsrebrny- 2 600,00zl.,
- za zalgcie3 miejsca/ medalbrqzowy- 2 200,00zl.,
c/ dla trener6wlub dzialaczy,kt6rychzawodniklub zespot:
- 2441 miejsce/ medalzloty- 1 250,00zl.,
- zajql2 miejsca/ medalsrebrny- 1 000,00zl.,
- zaj4 3 miejsca/ medalbrq.zowy
- 800,00zl.,
3) nagrody lll stopnia za osiqgniqciaw skali krajowej- zajqcie 'l - 3 miejsca
w mistrzostwa
i pucharachPolski.:
- indywidualna:
a/ dla zawodnik6w
-zazajgde 1 miejsca/medal zloty-750,002|,.,
- za zalgcie2 miejsca/ medalsrebrny- 600,00zf.,
- zazajgcie3 miejsca/ medalbr4zowy- 500,00zl.,
b/ dla zawodnik6w- zespolowa:
-zazalqcie1 miejsca/ medalzloty- 2 000,00zl.,
- za zajqcie2 miejsca/ medalsrebrny- 1 500,00zl.,
- za zalqcie3 miejsca/ medalbrqzowy- 1 000,00zl.,
c/ dla trener6wlub dzialaczy,kt6rychzawodniklub zespol:
- zajqll miejsce/ medalzloty- 750,00zt.,
- zE{ 2 miejsca/ medalsrebrny- 600,00zl.,
- zaj4 3 miejsca/ medalbrqzowy- 500,00zl.,
4. W pierwszejkolejno6cirozpatrzeniu
podlegajqwnioski
o nagrodydla zawodnikow.
jest od kwotyzapisanejna ten cel w uchwalonymna dany
5. lfo56nagr6duzalehniona
rok budzecieGminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny.
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s2
1. Nagrodapzyznawanajest:
1) zawodnikowiklubu sportowegoz siedzib4na terenieGminy i MiastaCzerwionkaLeszczynylub klubu spoza gminy,w dyscyplinach,
ktore nie sq objqte szkoleniemw
- Leszczyny;
GminieCzerwionka
2) trenerowii dzialaczowi
- Leszczyny.
klubusportowego
z siedzib4wGminieCzerwionka
2. Nagrody przyslugujEwylEcznieosobom, o kt6rych mowa w ust. 1 bqdEcymi
- Leszczyny.
mieszkaficami
Gminyi MiastaCzerwionka

s3
1. Wyplatanagrodynastgpujepzelewemna rachunekbankowy.
2. W raziewqtpliwo6ciprawointerpretacji
zapis6wniniejszegoregulaminupzystuguje
Burmistrzowi
Gminyi MiastaCzerwionka- Leszczyny.
3. Wnioskiniekompletnei nieprawidlowowypelnione,albo zlo2onepo terminienie
bedqrozpatrywane.
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