UCHWAŁA NR 818/XLVIII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w Gminie Miejskiej
Lubaczów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014, poz. 715 z późn. zm.)
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Burmistrz Miasta Lubaczowa może przyznać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięcia dla społeczności lokalnej:
1) wyróżnieniem za osiągnięte wyniki sportowe są:
a) dyplomy,
b) puchary
2) wyróżnienia mogą być przyznawane za zajęcie I, II, III miejsca w rozgrywkach sportowych o charakterze miejskim,
3) nagrody pieniężne mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym o charakterze
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
2. Burmistrz Miasta Lubaczowa przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych z własnej inicjatywy
lub na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), przy czym wysokość
nagrody nie może przekroczyć dziesięciokrotności tej kwoty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubaczowie

inż. Zdzisław Cioch
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 818/XLVIII/2014
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

…………………………………
(pieczęć wnioskodawcy)
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
ZA OSIĄGNIĘTE WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

1. Imię i nazwisko kandydata
…………………………………………………………………………………...………
2. Data i miejsce urodzenia
………………………………………………………………………………...…………
3. Adres zamieszkania
……………………………………………..…………………………………………….
4. Informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie nagrody wraz z dokumentacją
potwierdzającą uzyskanie wysokich wyników sportowych
…………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………..………………….
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe
……………………………………………………………………………..…………….

……………………………………
(podpis/pieczątka osoby
reprezentującej wnioskodawcę)
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