Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11 marca 2019 roku

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2019 roku
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
I.

Warunki ubiegania się o nagrody i wyróżnienia.

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i stanowi wyraz uznania
za osiągnięcie sportowe.
2. Wyróżnienie stanowi puchar, dyplom i przyznawane jest za osiągnięcie sportowe.
3. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016
roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym, nagroda lub wyróżnienie przyznawane są za osiągnięcia indywidualne
lub zespołowe uzyskane w 2018 roku:
1) maksymalnie dla trzech zawodników, trenerów bądź działaczy danego klubu
sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia, którzy przyczynili się do osiągnięć
sportowych zawodnika,
2) dodatkowo klub sportowy może wystąpić z propozycją nagrodzenia zawodnika jeśli
w roku 2018 zdobył on na Mistrzostwach Polski miejsca od 1 do 3
4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest
uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla
zawodnika.
II.

Wysokość środków przeznaczonych w 2019 roku na nagrody i wyróżnienia
sportowe - 13.000,00 zł.

III.

Termin i miejsce składania wniosków o nagrody i wyróżnienia.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego;
2) właściwy polski związek sportowy.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera:
1) Imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL osoby,
którą proponuje się do nagrody;
2) Nazwę i adres wnioskodawcy;
3) Opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej
nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy
sportowych niezrzeszonych w dniu złożenia wniosku);
4) Opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
5) Uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.
3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w zamkniętej
kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy wraz z dopiskiem
"Nabór wniosków – nagrody i wyróżnienia sportowe", osobiście w Kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, lub przesłać

za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.
4. Termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 13.30.
5. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
IV.

Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia podlega zaopiniowaniu przez Radę
Sportu, wraz z przedstawieniem Burmistrzowi propozycji odnośnie przyznania
nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.
2. Rada Sportu wydaje opinię w terminie do 14 dni od dnia przekazania jej wniosków.
3. Po otrzymaniu opinii Rady Sportu lub wskutek niepodjęcia przez Radę opinii
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz przyznaje nagrodę lub wyróżnienie.
4. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni i na stronie internetowej.

