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BRG-1

Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
przyznawanie wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych
Podstawa prawna:

I





ustawa z dnia 8 marca 1990 r.- O samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. – O sporcie,
uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych (Dz. Urzęd. Woj.
Maz. z 2015 r. poz. 1838 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:


II



wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia złożony w terminie do
31 stycznia danego roku za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku poprzednim
(formularz BRG-1.1),
kopie dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia lub wyniki sportowe
(w przypadku zawodnika należącego do klubu sportowego innego, niż zrzeszony przy
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Teresinie),

Miejsce składania dokumentów:
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Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl. lub bezpośrednio
sekretariat, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 7,
tel: 46 861 38 15, email: urzad.gminy@teresin.pl

Opłaty:


brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


bez zbędnej zwłoki

Sposób zakończenia postępowania:


pisemna informacja wójta o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Biuro Rady Gminy, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 14
inspektor Dorota Dorodzińska, tel.: 46 864 25 36, email: biuro.rady@teresin.pl .

Tryb odwoławczy:


brak

Dodatkowe informacje:




IX








uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia, wyróżnienia i nagrody
finansowe są:
- macierzysty klub sportowy zawodnika lub trenera,
- członek Rady Sportu w Teresinie,
- właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
- zawodnik lub opiekun prawny małoletniego zawodnika - jeśli chodzi o stypendia
sportowe,
stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który:
- związany jest z Gminą Teresin miejscem zamieszkania lub jest zawodnikiem klubu
sportowego działającego na terenie Gminy Teresin,
- ma status amatora,
- osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym,
- wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie
obowiązujące normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Teresin.
nagrody finansowe i wyróżnienia mogą być przyznawane:
- zasłużonym trenerom za osiąganie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie przez swoich zawodników lub zespołu lub za inne
szczególne zasługi na rzecz sportu gminnego,
- zawodnikom zamieszkałym na stałe w Gminie Teresin lub trenującym w klubie
sportowym na terenie Gminy Teresin za szczególne osiągnięcia sportowe,
- trenerom i zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej obchodzącym jubileusze
działalności sportowej na terenie Gminy Teresin,
stypendium sportowe ma charakter pomocy indywidualnej i jest przyznawane na okres
od 3 miesięcy do roku, w kwocie maksymalnie do 500 zł miesięcznie,
stypendium celowe przyznawane jest na częściową refundację kosztów wyjazdu
wyróżnionych zawodników na imprezę sportową międzynarodową w wysokości nie
przekraczającej 2.000 zł (na jedną osobę),
jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika lub trenera nie może przekroczyć 2.000 zł,
nagroda finansowa za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym
charakterze nie może przekroczyć 5.000 zł.

Uwagi:


X



Opracowała
Dorota Dorodzińska

formularz wniosku niezgodny ze wzorem załączonego formularza BRG-1.1, zawierający
informacje określone w niniejszej karcie, jest również drukiem spełniającym ustalone
wymagania,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

