BURMISTRZ

GMIN\ iMhSTA

ZarzqdzenieNr 735/17
Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Czerwronka-LeszczynY

z dnia 12 grudnia 2O17 roku

w sprawie okreSlenia wzoru wniosku o prizyznanie nagrody lub wyr62nienia
i Regulaminu przyznawania poszczeg6lnych kategorii nagr6d i ich wysokoSci
za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiqgnigcia indywidualne lub
zespolowe w dzialalnoSci w zakresie sportu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 roku poz. 1875), art.31 ust.2 ustawy zdnia25 czeruca
2010 r., o sporcie (t.j. Dz.U z 2017 roku poz. 1463), w zwiqzku z $ 14 Uchwaly
Nr XU448117 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 wze6nia
2017 roku w sprawie okreSlenia szczeg6lowych zasad, trybu pzyznawania
i pozbawiania orazrodzaj6w i wysokoSci stypendi6w sportowych, nagr6d i wyr62niei
Gminy i Miasta Czenruionka Leszczyny dla os6b fizycznych za osiqgniqte wyniki
sportowe (Dz.lJrz. Woj. Sl., po2.5427 z dn. 10 pa2dziernika 2017 roku),

-

zar4dzam, co nastgpuje

:

sl
Okre6lam wz6r Wniosku o przyznanie nagrody lub wyr62nienia i Regulamin
przyznawania poszczeg6lnych kategorii nagr6d i ich wysokoSci za wysokie
wyniki sportowe lub za wybitne osiqgnigcia w dzialalno6ci w zakresie sportu.
2. Wzory Wniosku i Regulaminu, o kt6rych mowa w ust. 1 stanowiq odpowiednio
zalqczniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
1.

s2
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam

N

aczeln ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s3
Traci moc Zarzqdzenie Nr 627116 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie okre6lenia wzoru wniosku o przyznanie
nagrody lub wyr62nienia Regulaminu przyznawania poszczeg6lnych kategorii
nagr6d ich wysoko6ci za wybitne osiqgniqcia indywidualne lub zespolowe
w dzialalno6ci w zakresie sportu.

i

i

s4
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

Bu
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Zahcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 735/17
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszcryny
z dnia 12 gtudnia 2017 r.

Wnioskodawca:
(miejscowos6, data)

(Klub sportowy, zawodnik, trener, dzialacz sportowy,

wlasciwy polski zwiEzek sportowy)

(adres, dane do kontaktu)

Burmistrz Gminy i Miasta
Gzenrionka-Leszczyny.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody lub wyr6inienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne
osiqgnigcia w dzialalno6ci w zakresie sportu

t;

za dany rok kalendarzowy */,

2)

za caloksztaft dzialalno6ci,
'/

- odpowiednie podkresli6.

Na podstawie Uchwaty Nr XLl448l17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 wrzeSnia 2017 roku w sprawie okreSlenia szczeg6lowych zasad, trybu przyznawania

i wysoko5ci stypendi6w sportowych, nagr6d i wyr62niefi
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla os6b fizycznych za osiqgniqte wyniki

i

pozbawiania oraz rodzai6w

sportowe (Dz.Urz. Woj. Sl., po2.5427 z dn. 10 pa2dziernika 2017 roku),

wnioskujq / wnioskujemy
o przyznanie nagrody w kwocie......... ..............21.,|ub wyr6inienia w formie pucharu lub
zakresie sportu
dzialalnoSci
wybitne osiqgnigcia
dyplomu

za

w dyscyplinie

w

w

dla:

L Dane klubu

sportowego do kt6rego przynaleiy zawodnik

/

zespol

zawodnik6w / trenet I dzialaczi

1. Naa a klubu sportowego
2. Dane klubu sportowego:...............

U1ica...................
Kod pocaowy ... -

......

nr.........................

Miejscowo66 .....................

Telefon kontaktowy

Fax

... .

.. ... ..

.......

...

e-mai|..................

Nr KRS lub Re.iestru ze Starostwa.............................

ll. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa wnioskodawcy.....
2. Dane wnioskodawcy:
U|ica

nr.... . .... ........

...................

Kod pocaowy ... -

......

Miejscowo56 .....................

Telefon kontaktowy

Fax

.....................

e-mai1..................

Nr KRS lub Re.iestru ze Starostwa..........

lll. Dane osobowe zawodnika / zespolu zawodnik6w / trenera / dzialacza klubu
sportowego:

1. lmiona i nazwisko.............
2. lmiona rod2ic6w..............
3. Data imiejsce urodzenia ..............
zameldowania
4. Adres
5.

Adres zamieszkania

7.

Numer iseria dowodu osobistego:...

8
I

Nazwa banku i nr oddzialu.
Nr rachunku bankowego ...............

na

pobyt

staly

t0. Telefon kontaktowy
11. Nazwa urzqdu skarbowego....

lV. Osiqgniqcia sportowe zawodnik / wynik sportowy do kt6rego przyczynil sig

trener I dzialacz w okresie 12 miesigcy roku poprzedniego:

Lp.

Nazwa zawod6w / rozgrywek

Termin, miejsce

Osiqgnigcia lzalqte

Dyscyplina

miejsce

I

I

4.

V. Uzasadnienie wniosku

I

o przyznanie nagrody za caloksztatt

dzialalno6ci

:

(w przypadku ubiegania siq o jednorazowq nagrodg za caloksztaft dzialalno6ci)

Oswiadczamy,2e powy2sze dane wypelnione sq zgodnie ze stanem faktycznym:

(podpis i pieczqd os6b upowa2nionych do reprezentowania
wnioskodawcy)

Vl. Oswiadczenia zawodnika / trenera I dzialacza**li
**/ - wla6ciwe podkre6li6

1. Oswiadczam, 2e wyrailam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu wyplaty
nagrody zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U.22016 roku poz. 922 z po2n. zm.).
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Wyrazam zgodq na podanie do publicznej wiadomo6ci informacji zawierajqcej imig,
nazwisko, nazwq klubu iwysoko6ci nagrody.
VWraZam zgodg na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust

ustawy

z

dnia

4

lutego 2016 roku

o

prawie autorskim

1

i prawach pokrewnych

(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 666 zp62n. zm.) zwiqzanego zprzyznaniem nagrody.

( data

)

(czytelny podpis zawodnika lub czytelny podpis przedstawiciela ustawowego w pzypadku zawodnika niepetnoletniego)

Do wniosku nale2y dolqczyl:

t.

Dokumenty potwierdzajqce osiqgniqcia sportowe zawodnika lub trenera, kt6ry
szkolqc zawodnik6w pzyczynll sig do uzyskania przez nich wysokiego wyniku
sportowego, w przypadku kopii potwierdzone za zgodno66 z oryginalem.

2.
a.
4.

Dyplom potwierdzajqcy stopiei trenerski uzyskany w trybie odrqbnych przepis6w.
Doku menty potwierdzajqce dzialalno66 dzialacza.

Kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej w przypadku osoby uczqcej siq.
Burmstz
Gmin d Miasta
Czerwigrflf-Leszczyny

\l
$ut"
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Zalqcznik Nr 2
do Zadqdzenia Nr 735/17
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 12 grudnia 2017 r.

REGULAMIN
pzyznanaa poszczeg6lnych kategorii nagr6d lub

wyr6inief za wysokie

sportowe lub wybitne osiqgniQcia indywidualne lub zespolowe

wyniki

w dzialalnosci

w zakresie sportu

s1
1.

Nagroda jest jednorazowym Swiadczeniem pieniqznym i stanowi

wysokie wyniki sportowe zawodnik6w

i

trlv1ytaz

uznania za

wybitne osiqgniqcia indywidualne lub

zespolowe w dzialalnoSci w zakresie sportu o kt6rych mowa w $ 2 ust. 1 pkt. 5 i 6
uchwaly, uzyskane w danym roku.
2. Podstawg ustalenia wysokoSci nagrody stanowi kwota 1 000,00 zl.
3. Ustalam poszczeg6lne kategorie nagr6d i ich wysoko6ci:

1) nagrody I stopnia za osiqgniqcia w skali miqdzynarodowej za:lqcie

1- 3 miejsca

na igzyskach olimpijskich, mistrzostwach Swiata, pucharach Swiata, uniwersjadach:
a/ dla zawodnik6w - indywidualna:
- za zajqcie 1 miejsca / medal zloty - 1 500,00 zl;
- za za:lgcie 2 miejsca / medal srebrny - 1 400,00 zl;
- za zajqcie 3 miejsca / medal brqzowy - 1 300,00 zl;

b/ dla zawodnik6w - zespolowa:

- zazajqcie 1 miejsca / medal zloty- 5 000,0021;
- za zalqcie 2 miejsca /medal srebrny-4 500,0021;
- za zqqcie 3 miejsca / medal brqzowy - 4 000,00 zl;

c/

dla trener6w lub dzialaczy, kt6rych zawodnik lub zespol:

- zajql 1 miejsce / medal zloly - 1 500,00 zl;
- z;44 2 miejsca / medal srebrny - 1 400,00 zt;
-

zq{

3 miejsca / medal brqzowy - 1 300,00 zl;

2) nagrody ll stopnia za osiegniQcia w skali miedzynarodowej - zajecie

I-3

miejsca w mistrzostwach Europy, pucharach Europy:
a/ dla zawodnik6w - indywidualna:
- za zajecie

l miejsca

/ medal zloty - 'l 250,00 zl;

- za zaiqcie 2 mieisca / medal srebrny - 1 000,00 zl;
- za zaiecie 3 miejsca /medal brqzowy

-

800,00 zl;

b/ dla zawodnik6w - zespolowa:
- za zqecie 1 miejsca / medal zloty - 3 000,00 zt;
- za zajecie 2 miejsca /medal srebrny-2 600,00 zl;
- za zajqcie 3 miejsca /medal brqzowy - 2200,00 zli

c/

dla trener6w lub dzial ,czy, kl6rych zawodnik lub zesp6l:

- zajql 1 miejsce / medal zloty - 1 250,00 zt;

- zajql2 miqsca / medal srebmy - zajet 3 miejsca / medal brqzowy

1 000,00 zt;

-

800,00 zl;

3) nagrody lll stopnia za osiqgniecia w skali krajowej - zaj9cie
w mistrzostwa i pucharach Polski:
a, dla zawodnik6w - indywidualna:
- za zaiecie 1 miejsca / medal zioty - 750,00 zl;
- za zajecie 2 miejsca / medal srebrny - 600,00 zt;
- za zajecie 3 miejsca /medal brqzowy

-

500,00 zl;

b/ dla zawodnikow - zespolowa:

- zazqecie 1 miejsca / medal ztoty-2000,002t;
- za zajecie 2 mieisca / medal srebrny - I 500,00 zl;
- za zajecie 3 miejsca / medal brqzowy - 1 000,00 zl;

c/

dla trener6w lub dzialaczy, kt6rych zawodnik lub zespol:

- zajql 1 miejsce / medal zloty - 750,00 zl;

- zdql2 miejsca / medal srebmy - 600,00 zl;
- zajat 3 miejsca / medal brqzowy - 500,00 zt;

4) nagroda za catoksaafi dzialalno6ci:
- trener, dzialacz - 1 500,00 zl;
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I - 3 miejsca

4. W pierwszej kolejno6ci rozpatrzeniu podlegajq wnioski o nagrody dla zawodnik6w.
5. llo56 nagr6d uzale2niona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany
rok bud2ecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
1.

Nagroda przyznawana jest:
1) zawodnikowi klubu sportowego z siedzibq na terenie Gminy i Miasta Czerwionka

- Leszczyny lub klubu spoza gminy, w dyscyplinach, kt6re nie sq objqte szkoleniem
w Gminie Czerwionka - Leszczyny;

2) trenerowi i dzialaczowi klubu sportowego z siedzibq w Gminie

i

Mie6cie

Czerwionka-Leszczyny lub klubu spoza gminy, w dyscyplinach, kt6re nie sq objqte
szkoleniem w Gminie i Mie6cie Czerwionka- Leszczyny.

Nagrody przyslugujq wylqcznie osobom,

o

kt6rych mowa

w ust. 1

bqdqcymi

mieszkaicami Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

s3
1. \Afplata

nagrody nastqpuje przelewem na rachunek bankowy.

2. W razie wqtpliwoSci

prawo interpretacji zapis6w niniejszego regulaminu przysluguje

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka

3. Wnioski

niekompletne

i

-

Leszczyny.

nieprawidlowo wypelnione, albo zlo2one po terminie nie

bqdq rozpatrywane.
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