ZARZĄDZENIE NR 171/2019
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca
2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
(Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4263) Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 rok zgodnie z uchwałą Nr
XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych .
2. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie przyznania nagrody sportowej za 2018 rok
umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.
3. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2019
Wójta Gminy Brenna
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ ZA 2018 ROK
Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za
2018 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych ,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca 2018 r. poz. 4263.
Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.
Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w szczególności w następujących
dyscyplinach sportowych: akrobatyce, biathlonie, brydżu sportowym, gimnastyce, jeździectwie, judo,
kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, narciarstwie, pływaniu, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej,
skibobach, modelarstwie sportowym, tenisie stołowym, szachach, snowboardzie oraz sportach motorowych
i wrotkarskich.
Nagrodę może otrzymać osoba, która jest mieszkańcem gminy Brenna.
Nagrody sportowe mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia w ramach współzawodnictwa
sportowego, organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowe
i Europejskie federacje sportowe oraz właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy:
1) miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 5.000,00 zł;
2) miejsca medalowe w Mistrzostwach Świata w wysokości 2.000,00 zł;
3) miejsca medalowe w Mistrzostwach Europy w wysokości 1.000,00 zł;
4) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski w wysokości 700,00 zł;
5) miejsca od I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości 600,00 zł;
6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 500,00 zł;
7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 450,00 zł;
8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 400,00 zł;
9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 350,00 zł;
10) miejsca medalowe w zawodach krajowych w wysokości 300,00 zł;
11) miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich w wysokości 250,00 zł.
Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale
zasadami – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. - osobiście w biurze podawczym
Urzędu Gminy w Brennej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia
77, 43-438 Brenna (decyduje data stempla pocztowego).
Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wynik sportowy.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/2019
Wójta Gminy Brenna
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej
I.

Dane zawodnika
1. Imię i nazwisko: ...…..………………………………………………………….................................
2. Adres zamieszkania: .…………………………………………………………..................................
3. Telefon kontaktowy: .………………………………………………………………………………..

II.

Dla osób niepełnoletnich - dane rodzica lub opiekuna prawnego
1. Imię i nazwisko: ...…..………………………………………………………….................................
2. Adres zamieszkania: .…………………………………………………………..................................
3. Telefon kontaktowy: .………………………………………………………………………………..

III.

Informacja o osiągniętym wyniku sportowym uprawniającym do wnioskowania o przyznanie
nagrody:
1. Uprawniana dyscyplina sportu (konkurencja): ……………………………………...........................
2. Nazwa i miejsce zawodów: ………………………………………………………………………...
3. Data zawodów: …………………………………………………………...………….......................

4. Miejsce zajęte w zawodach: ………………………………………………………..........................
5. Organizator, ranga zawodów: ………….……………………………..………………......................

…………………..
data

………………………………………………….
Czytelny podpis zawodnika/ opiekuna prawnego

Załączniki:
……………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………….
IV.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Uchwała Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych do przyznania nagrody
sportowej przez Wójta Gminy Brenna.

…………………..
data
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