DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 4 maja 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 964

Data: 2016-05-04 13:38:34

UCHWAŁA NR XVIII/153/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich
wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów „Mecenasa Sportu Słubic”
i „Mecenasa Kultury Słubic” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania
nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2015
poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. 2016 poz. 176)
oraz § 7 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 2012 poz. 406 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
1. "Rada Miejska może, w drodze uchwały, przyznać nagrody, w tym finansowe, oraz wyróżnienia dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
w szczególności za:
1) zdobycie medalowego miejsca w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski i wyższej, organizowanych
przez ogólnopolskie związki sportowe w ramach oficjalnych rozgrywek,
2) zdobycie pierwszej nagrody lub równorzędnej w zawodach sportowych organizowanych przez szkolne
związki sportowe lub inne jednostki o zasięgu krajowym,
3) zakwalifikowanie się do kadry narodowej i/lub reprezentowanie Polski w spotkaniach międzynarodowych".
2. Rada Miejska może, w drodze uchwały, przyznać nagrody, w tym finansowe, oraz wyróżnienia dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Wysokość nagrody finansowej uzależniona będzie od kwoty uchwalonej na dany rok budżetowy
w budżecie Gminy.
4. Wyróżnieniami są puchary i dyplomy.
5. Opis i formę graficzną dyplomów określi Burmistrz Słubic odrębnym zarządzeniem.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
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„Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 i § 2 , Rada Miejska przyznaje z inicjatywy własnej lub
na wniosek następujących podmiotów z terenu Gminy Słubice:
1) spółek utworzonych na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, które prowadzą działalność
w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2) szkół,
3) związków i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Nagrody, o których mowa w § 4 i § 5, Rada Miejska przyznaje z inicjatywy własnej lub na wniosek
następujących podmiotów z terenu Gminy Słubice:
1) instytucji kultury
2) szkół,
3) związków i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu
4) przedstawicieli środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.”;
4﴿ § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski, w sprawie przyznania nagród i wyróżnień, w tym o nadanie tytułów, składa się do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu
w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
2. Wniosek o przyznanie przez Radę nagrody, wyróżnienia lub nadania tytułu kierowany jest do
zaopiniowania stałym Komisjom Rady Miejskiej w Słubicach.
3. Komisje Rady opiniują każdy wniosek.
4. W przypadku pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez większość stałych Komisji Rady
Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały o przyznaniu przez Radę nagrody, wyróżnienia lub
nadania tytułu do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady.”;
5) Traci moc § 9, § 10, § 11.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Olejniczak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/153/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 17 marca 2016 r.
Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia lub nadania tytułu honorowego „Mecenas Sportu
Słubic *:
□ „przyznanie nagrody”
□ „przyznanie nagrody finansowej”
□ „przyznanie wyróżnienia”
□ „nadania tytułu honorowego „Mecenas Sportu Słubic”
I. Wnioskodawca
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………….......................................................................................
II Dane personalne osoby, której przyznana zostać powinna nagroda/ przyznane
wyróżnienie lub której nadany powinien zostać tytuł „Mecenas Sportu Słubic”

powinno zostać

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………...........................
2. Data i miejsce urodzenia……………………………….................................................................................
3. Obywatelstwo………………………………………………………………………………..........................
4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………..............................................................................
III. Uzasadnienie nadania tytułu ……………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………….............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
____________

_____________________

(data)

(podpis wnioskodawcy)

*właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/153/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 17 marca 2016 r.
Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia lub nadania tytułu honorowego „Mecenas Kultury
Słubic *:
□ „przyznanie nagrody”
□ „przyznanie nagrody finansowej”
□ „przyznanie wyróżnienia”
□ „nadania tytułu honorowego „Mecenas Kultury Słubic”
I. Wnioskodawca
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………….......................................................................................
II Dane personalne osoby, której przyznana zostać powinna nagroda/ przyznane
wyróżnienie lub której nadany powinien zostać tytuł „Mecenas Kultury Słubic”

powinno zostać

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………...........................
2. Data i miejsce urodzenia……………………………….................................................................................
3. Obywatelstwo………………………………………………………………………………..........................
4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………..............................................................................
III. Uzasadnienie nadania tytułu ……………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………….............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
____________

_____________________

(data)

(podpis wnioskodawcy)

*właściwe podkreślić

