
ZARZĄDZENIE NR 1628/2017
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 
za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników

sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz § 7 ust. 9 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich 
wyników sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, stanowiący:

1) załącznik nr 1 - wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika;

2) załącznik nr 2 - wzór wniosku o przyznanie nagrody dla szkoleniowca;

3) załącznik nr 3 - wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera;

4) załącznik nr 4 - wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osoby wyróżniającej 
się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
a nadzór nad zarządzeniem będę sprawował osobiście.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 1036/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28 listopada 
2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 
za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk



              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1628/2017 
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 listopada 2017 r. 

 
 

................................................      .......................................... 

           (wnioskodawca)(1)                                           (miejscowość, data)             

................................................. 

    (adres do korespondencji) 
 

................................................. 

 (tel. kontaktowy - nieobowiązkowe)     

     

 
Wniosek 

o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika  
 

Na podstawie § 7 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień                 
za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały          
Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawanych przez 
Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne 
osiągnięcia w działalności sportowej, wnioskuję o przyznanie: 

 

                  • NAGRODY (2)      • WYRÓŻNIENIA 

 
Imię i nazwisko kandydata: ................................................................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: 47 - 400 Racibórz ul. ........................................................nr................m............ 
 

Klub sportowy reprezentowany przez kandydata: ................................................................................ 

Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata: .................................................................................... 

Dyscyplina zaliczana do programu Igrzysk Olimpijskich: tak/nie (2) 

Wysoki wynik sportowy  

(za wysoki wynik sportowy uważa się: medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy,  

Uniwersjady, Paraolimpiady, Pucharu Świata, Pucharu Europy albo ustanowienie rekordu Świata lub Europy, 

punktowane miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy albo czynny udział 

w Igrzyskach Olimpijskich lub udział w rozgrywkach europejskich pucharów w przypadku dyscyplin drużynowych) 

 

                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                    (data zawodów)             (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   
 
                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                     (data zawodów)            (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   
 
 



 
lub  
 

Wynik sportowy inny niż wysoki 
                          (za wynik sportowy inny niż wysoki uważa się medal zawodów o charakterze ogólnopolskim) 
 

                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                    (data zawodów)             (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   
 
                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                     (data zawodów)            (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   
 
 
Niniejszym zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej Prezydenta Miasta Racibórz                   
o zaistnieniu określonych w  § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich 
wyników sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej okoliczności skutkujących pozbawieniem 
nagrody lub wyróżnienia, w terminie 7 dni od dnia ich powstania. 
 

 
............................................................... 

(podpis wnioskodawcy ) 
 
Wyrażam zgodę na złożenie niniejszego wniosku(3) 

.............................................................. 
        (podpis kandydata) 

 
 
Do wniosku załączam: (4) 
 
- oświadczenie kandydata do nagrody lub wyróżnienia – do pobrania ze strony internetowej 

www.raciborz.pl, zakładka „kultura i sport”, następnie „stypendia i nagrody sportowe” lub w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 303. 

- kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięty wynik sportowy, 
- dokument potwierdzający prawo sprawowania opieki nad zawodnikiem małoletnim, jeżeli opieka nie jest 

sprawowana przez rodziców. 

   
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.): 
1.Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. 2. Celem zbierania i dalszego 
przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy, której wniosek dotyczy. 3. Dane osobowe będą udostępnione innym 
podmiotom  do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten 
wynika z przepisów prawnych w oparciu o które sprawa jest realizowana. 5. Zgodnie z §4 Regulaminu przyznawania przez Miasto 
Racibórz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 21 grudnia 2011 r. wykaz osób (z podaniem imienia i nazwiska), którym przyznano nagrody lub wyróżnienia, podaje się do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Racibórz oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Racibórz. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  Panu/i prawo dostępu do treści przetwarzanych 
danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania ."  

 
.............................................................. 

(podpis wnioskodawcy ) 
                                                 
1) W przypadku, gdy kandydat do nagrody lub wyróżnienia jest osobą małoletnią albo ubezwłasnowolnioną całkowicie 

lub częściowo, z wnioskiem występuje rodzic lub opiekun prawny (kurator). 

2) Zaznaczyć właściwe. 

3) W przypadku gdy z wnioskiem występuje klub sportowy lub stowarzyszenie. 

4) W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 



              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1628/2017 
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 listopada 2017 r. 

 
 

................................................      .......................................... 

              (wnioskodawca)                                           (miejscowość, data)             

................................................. 

         (adres do korespondencji) 
 

................................................. 

 (tel. kontaktowy - nieobowiązkowe)     

     

 
 

Wniosek 
o przyznanie nagrody dla szkoleniowca 

 
Na podstawie § 7 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień                 
za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały          
Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawanych przez 
Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne 
osiągnięcia w działalności sportowej, wnioskuję o przyznanie nagrody dla: 

    

Imię i nazwisko kandydata: ................................................................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: 47 - 400 Racibórz ul. ........................................................nr................m............ 
 

Uzasadnienie - opis osiągnięć szkolonego zawodnika: 

Klub sportowy reprezentowany przez kandydata: ................................................................................ 

Imię i nazwisko szkolonego zawodnika: .............................................................................................. 

Dyscyplina sportu uprawiana przez szkolonego zawodnika: ................................................................ 

Dyscyplina zaliczana do programu Igrzysk Olimpijskich: tak/nie (1)  

 

Wysoki wynik sportowy osiągnięty przez szkolonego zawodnika  

(za wysoki wynik sportowy uważa się: medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy,  

Uniwersjady, Paraolimpiady, Pucharu Świata, Pucharu Europy albo ustanowienie rekordu Świata lub Europy, 

punktowane miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy albo czynny udział 

w Igrzyskach Olimpijskich lub udział w rozgrywkach europejskich pucharów w przypadku dyscyplin drużynowych) 

 

                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                    (data zawodów)             (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   
 
                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                     (data zawodów)            (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   

 



 
 
 
Niniejszym zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej Prezydenta Miasta Racibórz                   
o zaistnieniu określonych w  § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich 
wyników sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej okoliczności skutkujących pozbawieniem 
nagrody lub wyróżnienia, w terminie 7 dni od dnia ich powstania. 

 
 
.................................................................. 

    (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
Wyrażam zgodę na złożenie niniejszego wniosku(2) 

 
.................................................................. 

        (podpis kandydata) 
 
 
 
Do wniosku załączam: (3) 
 

-  oświadczenie kandydata do nagrody lub wyróżnienia – do pobrania ze strony internetowej 
www.raciborz.pl, zakładka „kultura i sport”, następnie „stypendia i nagrody sportowe” 
lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana 
Batorego 6, pok. 303. 

-  kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięty przez szkolonego zawodnika wysoki 
wynik sportowy. 

   
 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.): 
1.Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. 2. Celem zbierania i dalszego 
przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy, której wniosek dotyczy. 3. Dane osobowe będą udostępnione innym 
podmiotom  do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten 
wynika z przepisów prawnych w oparciu o które sprawa jest realizowana. 5. Zgodnie z §4 Regulaminu przyznawania przez Miasto 
Racibórz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 21 grudnia 2011 r. wykaz osób (z podaniem imienia i nazwiska), którym przyznano nagrody lub wyróżnienia, podaje się do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Racibórz oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Racibórz. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  Panu/i prawo dostępu do treści przetwarzanych 
danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania ."  

 
 

............................................................................... 
   (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1) Zaznaczyć właściwe. 

2) W przypadku, gdy z wnioskiem występuje klub sportowy lub stowarzyszenie. 

3) W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 



              Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1628/2017 
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 listopada 2017 r. 

 
 

................................................      .......................................... 

           (wnioskodawca)                                           (miejscowość, data)             

................................................. 

    (adres do korespondencji) 

 

................................................. 

 (tel. kontaktowy - nieobowiązkowe)     

     

 

 
Wniosek 

o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera 
 

Na podstawie § 7 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień                 
za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały          
Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawanych przez 
Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne 
osiągnięcia w działalności sportowej, wnioskuję o przyznanie: 

 

• NAGRODY (1)      • WYRÓŻNIENIA 

 

Imię i nazwisko kandydata: ................................................................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: 47 - 400 Racibórz ul. ........................................................nr................m............ 
 
 

 

Uzasadnienie - opis osiągnięć: 

Klub sportowy reprezentowany przez kandydata: ................................................................................ 

Imię i nazwisko szkolonego zawodnika: .............................................................................................. 

Dyscyplina sportu uprawiana przez szkolonego zawodnika: ................................................................ 

Dyscyplina zaliczana do programu Igrzysk Olimpijskich: tak/nie (1)  

 

 

 

 

 



 

 

Wynik sportowy inny niż wysoki osiągnięty przez szkolonego zawodnika  

                     (za wynik sportowy inny niż wysoki uważa się medal zawodów o charakterze ogólnopolskim) 

 
                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                    (data zawodów)             (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   

 
                           -               - 
......................................................................   ..................................   ................................................ 
                   (ranga/nazwa zawodów)                                     (data zawodów)            (zajęte miejsce i kategoria wiekowa)   

 
lub 
 

Opis nieodpłatnie i systematycznie prowadzonych zajęć sportowych mających na celu 

podnoszenie umiejętności albo popularyzację danej dyscypliny sportu: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Znaczenie osiągnięć kandydata w działalności sportowej dla mieszkańców Miasta Racibórz: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Niniejszym zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej Prezydenta Miasta Racibórz                   
o zaistnieniu określonych w  § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich 
wyników sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej okoliczności skutkujących pozbawieniem 
nagrody lub wyróżnienia, w terminie 7 dni od dnia ich powstania. 

 
 
.................................................................. 

    (podpis wnioskodawcy) 

 



 
 
Wyrażam zgodę na złożenie niniejszego wniosku(2) 

 
.................................................................. 

        (podpis kandydata) 

 
 
 
Do wniosku załączam: (3) 
 

-  oświadczenie kandydata do nagrody lub wyróżnienia – do pobrania ze strony internetowej 
www.raciborz.pl, zakładka „kultura i sport”, następnie „stypendia i nagrody sportowe” 
lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana 
Batorego 6, pok. 303. 

-  kserokopię  dokumentów  potwierdzających  osiągnięty  przez  szkolonego  zawodnika      
wynik sportowy. 

   
 
 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.): 
1.Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. 2. Celem zbierania i dalszego 
przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy, której wniosek dotyczy. 3. Dane osobowe będą udostępnione innym 
podmiotom  do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten 
wynika z przepisów prawnych w oparciu o które sprawa jest realizowana. 5. Zgodnie z §4 Regulaminu przyznawania przez Miasto 
Racibórz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 21 grudnia 2011 r. wykaz osób (z podaniem imienia i nazwiska), którym przyznano nagrody lub wyróżnienia, podaje się do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Racibórz oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Racibórz. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  Panu/i prawo dostępu do treści przetwarzanych 
danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania ."  

 
 
 
 

............................................................................... 
   (podpis wnioskodawcy)  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zaznaczyć właściwe. 
2) W przypadku, gdy z wnioskiem występuje klub sportowy lub stowarzyszenie. 
3) W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 



              Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1628/2017 
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 listopada 2017 r. 

 
 

................................................      .......................................... 

           (wnioskodawca)                                           (miejscowość, data)             

................................................. 

    (adres do korespondencji) 

 

................................................. 

 (tel. kontaktowy - nieobowiązkowe)      

 
 

Wniosek 
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami                     

w działalności sportowej na terenie Miasta Racibórz 
 

Na podstawie § 7 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień za 
osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały          
Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawanych przez 
Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne 
osiągnięcia w działalności sportowej, wnioskuję o przyznanie: 

 

• NAGRODY (1)      • WYRÓŻNIENIA 

 
Imię i nazwisko kandydata: ................................................................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: 47 - 400 Racibórz ul. ........................................................nr................m............ 
 

UZASADNIENIE 

 
Opis osiągnięć kandydata w działalności sportowej: (2) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

Znaczenie osiągnięć kandydata w działalności sportowej dla mieszkańców Miasta Racibórz: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Niniejszym zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej Prezydenta Miasta Racibórz                   
o zaistnieniu określonych w  § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania przez Miasto Racibórz nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich 
wyników sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej okoliczności skutkujących pozbawieniem 
nagrody lub wyróżnienia, w terminie 7 dni od dnia ich powstania. 

 
 
.................................................................. 

    (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
Wyrażam zgodę na złożenie niniejszego wniosku(3) 

 
.................................................................. 

        (podpis kandydata) 

 

 
 
 



 
 
Do wniosku załączam: (4) 
 
1) oświadczenie kandydata do nagrody lub wyróżnienia – do pobrania ze strony internetowej 

www.raciborz.pl, zakładka „kultura i sport”, następnie „stypendia i nagrody sportowe” 
lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana 
Batorego 6, pok. 303. 

2) kopię dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę               
do przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

   
 
 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.): 
1.Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. 2. Celem zbierania i dalszego 
przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy, której wniosek dotyczy. 3. Dane osobowe będą udostępnione innym 
podmiotom  do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten 
wynika z przepisów prawnych w oparciu o które sprawa jest realizowana. 5. Zgodnie z §4 Regulaminu przyznawania przez Miasto 
Racibórz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników 
sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 21 grudnia 2011 r. wykaz osób (z podaniem imienia i nazwiska), którym przyznano nagrody lub wyróżnienia, podaje się do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Racibórz oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Racibórz. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  Panu/i prawo dostępu do treści przetwarzanych 
danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania ."  

 
 
 
 
          

................................................................. 
                 podpis wnioskodawcy  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zaznaczyć właściwe. 

2) Za osiągnięcia w działalności sportowej uważa się w szczególności:  

a) organizację imprezy, zawodów lub innego przedsięwzięcia o charakterze sportowym, mających na celu popularyzację sportu,  

b) sprawne zarządzanie klubem sportowym stwarzające warunki organizacyjne dla szkolenia zawodników, udziału 

we współzawodnictwie i osiągania wyników sportowych, 

c) aktywną postawę kandydata przyczyniającą się do upowszechniania i popularyzacji sportu.  

3) W przypadku, gdy z wnioskiem występuje klub sportowy lub stowarzyszenie. 

4) W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 



Uzasadnienie

Wprowadzam nowy wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
za osiągnięte wyniki sportowe i inne osiągnięcia w działalności sportowej, uproszczony
i zaktualizowany w porównaniu do poprzedniego, obowiązującego od 2012 roku.




