
ZARZĄDZENIE NR 19/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska. 

Na podstawie § 4 i § 6 ust 1 pkt 2 uchwały nr 405/XLIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia20.10.2012 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śląskiego 
z 10.12.2010 r. Nr 262, poz. 4157). 

Zarządza się co następuje: 

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Konopiska w sprawie: 
nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska-stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Projekt uchwały dostępny będzie na: 

- stronie internetowej Urzędu Gminy Konopiska 

- w Biuletynie Informacji Publicznej 

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konopiska 

- w Urzędzie Gminy Konopiska w pokoju nr 6 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 2 maja 2013 r. do 24 maja 2013 r. 

§ 4. Konsultacje będą miały formę pisemną. Organizacje zgłaszają swoje opinie i uwagi do projektu uchwały 
na formularzu zgłoszeniowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz 
należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach, przesłać pocztą lub e-mailem. 

§ 5. 1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego. 

2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłoszonym stanowiskiem 
dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-
mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. 

3. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające informacji o których mowa w § 5 ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

§ 6. 1. Nieprzedłożenie przez uczestników konsultacji stanowisk w terminie wskazanym zgodnie z §3, oznacza 
rezygnację z prawa do ich wyrażania w konsultowanych sprawach. 

2. Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Konopiska 
i Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

§ 7. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy w Konopiskach-
Sylwia Krawczyk 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

mgr inż. Jerzy Socha
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Projekt

z dnia  24 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska 

Na podstawie art 18 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art 31 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz 
857 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Konopiska 
uchwala , co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
w formie Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Konopiska

z dnia .................... 2013 r.

Regulamin przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. Nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe za dany rok szkolny może otrzymać uczeń- zawodnik, który jest 
mieszkańcem Gminy Konopiska, kontynuuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 

§ 2. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący następujące dyscypliny sportu: 

1. tenis stołowy 

2. tenis ziemny 

3. szachy 

4. lekkoatletyka 

§ 3. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku osiągnięcia 
kilku wyników uprawniających do nagrody otrzyma nagrodę najwyższą z danej dziedziny sportu. 

§ 4. Nagrodę pieniężną przyznaje się w zależności od zajętego miejsca w wysokości określonej w załączniku nr 
1 do Regulaminu. 

§ 5. Nagrodę otrzymują również zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie, przyczyniający się do 
promowania Gminy Konopiska zdobywając miejsca IV-VI w dyscyplinach o których mowa w §2 w wysokości 
50,00 zł. 

§ 6. Kandydatury do nagród mogą zgłaszać: 

1. dyrektorzy szkół/nauczyciele kultury fizycznej 

2. prezesi klubów sportowych 

3. rodzice/opiekunowie 

4. przedstawiciele stowarzyszeń kultury fizycznej 

§ 7. 1. Zgłoszenia kandydata do nagrody dokonuje się do 31 lipca każdego roku za osiągnięcia sportowe 
w poprzednim roku szkolnym . 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

§ 8. Analizy zgłoszeń kandydatur do nagrody dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy. 

§ 9. Nagrody przyznaje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji do końca każdego roku. 

§ 10. Nagrody są wręczane przez Wójta Gminy lub wyznaczoną osobę podczas sesji Rady Gminy lub 
gminnych uroczystości. 
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                                                                      Załącznik nr 1 do Regulaminu 
                                                                    
 
 

 
 
 

Wysokość nagród sportowych 
 

Dyscyplina Szczebel Osiągnięte 
miejsce 

Wysokość nagrody 

tenis stołowy 
tenis ziemny 
szachy 

 

międzykrajowy I-III 
miejsca 

1 000,00 zł 

wojewódzki I-III 
miejsca 

800,00 zł 

powiatowy I-III 
miejsca 

600,00 zł 

gminny I-III 
miejsca 

400,00 zł 

lekkoatletyka międzykrajowy I-III 
miejsca 

1 500,00 zł 

wojewódzki I-III 
miejsca 

1 000,00 zł 

powiatowy I-III 
miejsca 

800,00 zł 

gminny I-III 
miejsca 

600,00 zł 
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                                                                      Załącznik nr 2 do Regulaminu 

                                                                    
 

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY   

WÓJTA GMINY KONOPISKA 
w dziedzinie sportu 

 
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 
 
- imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- data i miejsce urodzenia 
………………………………………………………………………………………………… 
- miejsce zamieszkania - pełny adres 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- adres do korespondencji i telefon kontaktowy 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

II. INFORMACJA O OSI ĄGNIĘTYCH WYNIKACH SPORTOWYCH 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Załączniki potwierdzające osiągnięte wyniki (kserokopia dokumentu potwierdzająca 
zdobyte miejsce, dokument potwierdzający rok nauki szkolnej itd.) 
1…………………………. 
2…………………………. 
3…………………………. 
 
 
Data wypełnienia wniosku: ………………………. 
 

…………………………….... 

Podpis wnioskującego 
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Załącznik nr 2 do 

 Zarządzenia nr 19/2013 Wójta Gminy Konopiska 

 z dnia 24 kwietnia 2013 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

projektu uchwały w sprawie przyznania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska 

 

Lp. Aktualny zapis uchwały Proponowane zapisy Uzasadnienie 
    
    
    
    
 

Dane uczestnika konsultacji 

Nazwa organizacji  
Adres organizacji  
Cele statutowe organizacji  
Nr telefonu/adres e-mail  
Imię i nazwisko osoby do kontaktu  
Nr telefonu, e-mail  
UWAGA: 

         Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2013 r. 
(decyduje data wpływu do Urzędu gminy Konopiska) pocztą, faksem lub e-mailem z dopiskiem” 
KONSULTACJE  UCHWAŁY  W SPRAWIE NAGRODY SPORTOWEJ WÓJTA GMINY 
KONOPISKA.” 

Na adres : 

 Urząd Gminy Konopiska 

ul. Lipowa 5 

42-274 Konopiska 

tel/fax 034-3282-057 

e-mail: sekretariat@konopiska.pl 
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