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UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia ............................. 2011 r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. 
U. Nr 17, poz. 95 z 2010 r.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/451/2010 
Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 251, poz. 3572 z 2010 r.). 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala co nastęuje 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe, wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 
przyznawane osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego. 

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości 
stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród, o których mowa w ust. 1 określa regulamin stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie 
zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3. Tracą moc: 

1)Uchwała Nr XXVII/277/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie 
ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom 
i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego. 

2)Uchwała Nr XXVIII/287/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 
zmiany uchwały dot. ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 
zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 



Strona 2

Uzasadnienie
Ustawodawca nakłada na powiat obowiązek stwarzania warunków w tym organizacyjnych 

sprzyjających rozwojowi sportu i realizowania zadań o charakterze ponadgminnym w tym zakresie 

jako zadań własnych. 

Jednym z elementów tworzenia warunków ekonomicznych dla rozwoju sportu jest możliwość 

przyznawania osobom fizycznym: 

1)stypendiów sportowych, 

2)wyróżnień i nagród 

za osiągnięte wyniki sportowe. 

Wobec powyższego konieczne jest ustalenie przez Radę Powiatu Raciborskiego 

szczegółowego trybu i zasad przyznawania, wstrzymywania wypłaty lub cofania stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród finansowanych z budżetu powiatu, przyznawanych przez Powiat 

Raciborski osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały

Regulamin przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych,
wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu
Raciborskiego

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.

Zalacznik2.doc


Załącznik Nr 1  


do Uchwały Nr .....................

Rady Powiatu Raciborskiego


 z dnia ...................................

R E G U L A M I N


przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego.


Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1


1. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, stanowi pomoc finansową, wspierającą proces szkolenia sportowego osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe.

2. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są za osiągnięcia sportowe stanowiąc formę rzeczowej lub finansowej gratyfikacji za godne reprezentowanie Powiatu Raciborskiego na krajowych i międzynarodowych arenach sportowych.


3. Wysokość stypendiów i nagród przyznawanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwot określonych w budżecie Powiatu Raciborskiego.


§ 2


Przepisy uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej stypendium, wyróżnienia lub nagrody nie stanowią podstawy dla roszczeń klubów, zawodników, trenerów oraz innych podmiotów, ani zobowiązań organów Powiatu Raciborskiego do przyznania świadczenia.


§ 3


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Raciborskiego.


§ 4


Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania, wstrzymaniu, cofnięciu lub wznowieniu,  ustaleniu wysokości stypendium, wyróżnienia bądź nagrody osób fizycznych podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§ 5

Wykaz osób, którym przyznano stypendia, wyróżnienia i nagrody w danym roku kalendarzowym podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu na okres nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. 

Rozdział   2


Stypendia sportowe


§ 6

Stypendium przyznaje się na realizację programu szkolenia i udziału zawodnika, trenera we współzawodnictwie sportowym, jednak na okres nie krótszy niż 3 miesiące.


§ 7

Wyróżnia się następujące rodzaje stypendiów sportowych:


1) pierwszego stopnia – dla uczniów gimnazjów,

2) drugiego stopnia – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,


3) trzeciego stopnia – dla juniorów, młodzieżowców i seniorów.

§ 8


1. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych.


2. Wysokość miesięcznej raty stypendium z uwzględnieniem stypendiów sportowych z innych źródeł może wynosić:


1) dla zawodników – uczniów gimnazjów – do 500 złotych,

2) dla zawodników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – do 1 000 złotych,

3) dla zawodników – juniorów, młodzieżowców i seniorów – do 1 500 złotych.

3. Stypendium wypłaca się tylko w jednej z kategorii wynikającej z ust. 2.


§ 9

Łączna wysokość wypłacanego stypendium w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty:


1) 15 000 zł  dla zawodników członków kadry olimpijskiej lub medalistów mistrzostw świata i Europy seniorów i spełniających warunki zawarte § 10 i § 11 niniejszego regulaminu,

2) 10 000 zł dla zawodników członków kadry narodowej, uprawiających dyscypliny sportowe zaliczane do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich  i spełniających warunki zawarte w § 10 i § 11 niniejszego regulaminu,

3) 5 000 zł dla pozostałych zawodników spełniających warunki zawarte w § 10 i § 11 niniejszego regulaminu. 

§ 10

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który jednocześnie:


1) uprawia dyscyplinę sportową zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich,

2) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, względnie jest aktualnym medalistą mistrzostw kraju lub rekordzistą Polski,

3) jest czynnym zawodnikiem i jest objęty programem szkolenia,

4) jest mieszkańcem Powiatu Raciborskiego i w chwili przyznania stypendium nie ukończył 25 roku życia,

5) po otrzymaniu informacji i przyznaniu stypendium, zawarł z Powiatem Raciborskim stosowną umowę  stypendialną na zasadach § 14 niniejszego regulaminu.

 





§  11

1. Stypendium może być także przyznane zawodnikowi, który jest:

1) członkiem kadry narodowej oraz aktualnym reprezentantem Polski w jednej z gier sportowych zaliczanych do programu igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich,

2) uczestnikiem rozgrywek minimum na poziomie II ligi państwowej w grach zespołowych zaliczanych do programu igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich,

3) spełnia pozostałe warunki, określone w § 10 pkt 3 – 5.

2. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który nie jest członkiem klubu sportowego. W takim przypadku nie stosuje się przepisów o klubach sportowych.


§  12

1. Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej wnioskiem, składa do Zarządu klub sportowy zrzeszający zawodnika lub trenera albo zawodnik lub trener w terminach do 15 marca i 15 września każdego roku kalendarzowego.

2. Wniosek powinien zawierać :


1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika lub trenera datę i miejsce jego urodzenia, a także nazwę i adres klubu zrzeszającego zawodnika lub trenera,


2) oświadczenie zawodnika lub trenera o pobieraniu dodatkowych stypendiów sportowych,


3) opinię macierzystego klubu lub opinię właściwego związku sportowego o wywiązywaniu się przez zawodnika lub trenera z obowiązków reprezentanta kraju, Powiatu Raciborskiego i klubu sportowego na oficjalnych zawodach sportowych,


4) opis wyniku we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, osiągniętego przez zawodnika lub trenera zgodnie z § 11 pkt 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik (np. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdania z zawodów lub komunikatu końcowego związku sportowego, zdobytego dyplomu  i inne),


5) wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium, 

6) zobowiązanie zawodnika do składania informacji (do 15 września bieżącego i 15 marca następnego roku) o poziomie realizacji programu szkolenia,


7) zobowiązanie zawodnika lub trenera do niezwłocznego poinformowania Zarządu o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,


8) zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika lub trenera do informowania Zarządu o znanych temu klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.


9) numer rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium.


§  13

1. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Zarząd przystępuje do zawarcia umowy stypendialnej lub w razie wniosku załatwionego odmownie, pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach takiej decyzji.

§  14

1. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem lub trenerem a Zarządem reprezentującym Powiat Raciborski winna określać:


1) strony umowy;


2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego;


3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium;


4) zobowiązanie się zawodnika lub trenera do niezwłocznego powiadomienia Zarządu o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o :


a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia;


b) ustaniu członkostwa w klubie sportowym, w którym zawodnik lub trener był zrzeszony w dniu składania wniosku o stypendium sportowe;


c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia;


d) pobieraniu z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, co stypendium sportowe Powiatu Raciborskiego, dodatkowego stypendium z budżetu państwa dla zawodników lub trenerów określonych w art. 32 ustawy o sporcie, bądź stypendium sportowego od innych jednostek samorządu terytorialnego;


e) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu,


5) zobowiązanie się zawodnika lub trenera do składania do Zarządu informacji o stanie wykonania programu szkolenia, poświadczonych przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika lub trenera po zakończeniu okresu pobierania stypendium;


6) zobowiązanie się zawodnika lub trenera do niezwłocznego powiadomienia Zarządu o zmianie przynależności klubowej, z zastrzeżeniem ust. 3;


7) zobowiązanie zawodnika lub trenera do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na zasadach z § 17.


2. Umowę stypendialną sporządza się w dwóch egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

3. W przypadku zmiany przez zawodnika lub trenera przynależności do klubu sportowego, warunkiem dalszej wypłaty przyznanego stypendium jest pisemne oświadczenie nowego klubu sportowego, że znana jest mu umowa stypendialna oraz, że przejmuje on prawa i obowiązki dotychczasowego klubu sportowego, w szczególności w zakresie przekazywania Zarządowi informacji określonych w § 12 ust. 2 pkt 8.

4. W Referacie Edukacji, Kultury i Sportu przechowywane są:

1) umowy stypendialne wraz z wnioskami o stypendia i towarzyszącymi im dokumentami,

2) oświadczenia klubów sportowych, o których mowa w ust. 3,

3) uchwały o przyznaniu lub odmowie przyznania, wstrzymaniu, cofnięciu lub wznowieniu stypendium sportowego.


5. Po zakończeniu pobierania stypendium zawodnik otrzymuje, przewidziane w art. 33 ustawy o sporcie, zaświadczenie potwierdzające okres jego pobierania.

§  15

1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na wniosek Zarządu Klubu lub z chwilą pozyskania przez Zarząd informacji w następujących przypadkach:

a) jeżeli zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia,

b) jeżeli został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego, zgodnie z jego regulaminem lub przez macierzysty klub sportowy,

c) popełnił czyn karalny i toczy się w tej sprawie postępowanie wyjaśniające,

2. Wznowienie wypłaty wstrzymanego stypendium następuje na wniosek zawodnika lub trenera, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Klubu lub na wniosek Zarządu macierzystego Klubu, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.

3. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§  16

1. Cofnięcie stypendium następuje, jeżeli zawodnik lub trener w okresie jego pobierania:


1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,

2) odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

4) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu.


2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika lub trenera realizacji programu szkolenia sportowego z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik lub trener nie powróci do realizacji programu szkolenia sportowego, stypendium mu nie przysługuje.

3. Cofnięcie stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1.


§  17

1. Stypendium wypłacone po terminie wynikającym z § 16 ust. 3, a także  przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Raciborskiego wskazany w umowie.

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania Zarządu.

3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki naliczone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział  3


Wyróżnienia i nagrody

§ 18 

Wyróżnienia i nagrody przyznaje się mieszkańcom Powiatu Raciborskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w krajowych i międzynarodowych oficjalnych zawodach sportowych. 


§ 19

Podstawową formą wyróżnienia osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe jest przyznanie pisemnego wyróżnienia i pucharu Starosty Raciborskiego.


§ 20

Nagroda jest jednorazowym świadczeniem rzeczowym lub pieniężnym finansowanym z budżetu Powiatu Raciborskiego, stanowiącym wyraz uznania dla:


1) zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

2) trenerów,

3) innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.


§ 21

W zależności od poziomu sukcesu sportowego i wieku zawodnika przewiduje się następujące rodzaje nagród:


1) za wysoki wynik sportowy uzyskany w kategorii dzieci, młodzików i kadetów – nagrody w postaci sprzętu sportowego i inne nagrody rzeczowe,

2)  za wysoki wynik sportowy w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów – nagrody finansowe.

§ 22

1. Ustala się następujące kategorie nagród finansowych dla zawodników:


1) nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 4 500 złotych,

2) nagroda II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 3 750 złotych,

3) nagroda III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 2 250 złotych.

2.   Ustala się następujące kategorie nagród finansowych dla trenerów:


1) nagroda I stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym – w wysokości do 3 000 złotych,

2) nagroda II stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym – w wysokości do 2 250 złotych,

3) nagroda III stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym – w wysokości do 1 500 złotych

3.  Ustala się następujące kategorie nagród finansowych dla pozostałych osób fizycznych działających na rzecz rozwoju sportu:


1) nagroda I stopnia za przyczynienie się do osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym – w wysokości do 2 250 złotych,

2) nagroda II stopnia za przyczynienie się do osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym – w wysokości do 1 500 złotych.

§ 23

Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana zawodnikowi, który jednocześnie:


1) osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym, względnie jest aktualnym medalistą mistrzostw kraju lub ustanowił rekord Polski,


2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.


§ 24

Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana zawodnikom drużyn gier zespołowych,  które awansują na szczebel centralny rozgrywek lub uzyskają sukces na tym szczeblu rozgrywek sportowych organizowanych przez poszczególne związki sportowe.


§ 25

Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana trenerom prowadzącym zawodników uzyskujących wysokie wyniki sportowe, a także innym osobom fizycznym mającym szczególny udział w kreowaniu dobrego wizerunku, wysokiego poziomu organizacji klubu oraz przez swoje bezpośrednie działania wpływających na wysoką jakość merytorycznej działalności klubu sportowego. 

§ 26

Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub innej osobie fizycznej działającej na rzecz rozwoju sportu nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.


§ 27

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, zwany dalej wnioskiem, należy złożyć do Zarządu, niezwłocznie po odniesionym przez zawodnika sukcesie sportowym.


2. Z wnioskiem może wystąpić:


1) macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego,


2) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,


3) Starosta Raciborski w sytuacjach określonych w ust. 4.


3. Wniosek powinien zawierać :


1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika, datę i miejsce jego urodzenia, a także nazwę i adres klubu zrzeszającego zawodnika lub właściwego związku sportowego,

2) opinię macierzystego klubu lub właściwego związku sportowego o wywiązywaniu się z obowiązków reprezentanta kraju, Powiatu Raciborskiego i klubu sportowego na oficjalnych zawodach sportowych,

3) opis wyniku we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, osiągniętego przez zawodnika zgodnie z § 9 pkt 2 regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik (np. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdania z zawodów lub komunikatu końcowego związku sportowego, zdobytego dyplomu i inne).

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Starosty Raciborskiego.


§ 28

1. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.


2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku określa się miejsce i termin przekazania wyróżnienia bądź nagrody, uwzględniając planowane uroczystości sportowe,  a także inne przesłanki, które mogą dodatkowo podkreślić wagę uzyskanego sukcesu.


3. Po przyznaniu wyróżnienia lub nagrody Zarząd zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie i miejscu, w którym nastąpi uroczyste wręczenie wyróżnienia lub nagrody.


4. W razie wniosku załatwionego odmownie, Zarząd pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach takiej decyzji.






Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr…………….

Rady Powiatu Raciborskiego


z dnia……………………….


Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

		Lp.

		Nazwa podmiotu opiniującego

		Zestawienie zgłoszonych opinii

		Stanowisko         Zarządu Powiatu
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………………………….


……………………………………………………

       (miejscowość, data)


                                             (podpis, pieczęć)





