
UCHWAŁA NR XXXIV/335/2018
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Trener Roku" oraz określenia warunków i trybu  przyznawania 
wyróżnienia.

Na podstawie : art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1875) art. 35 ust 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie 
(tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1463), po przeprowadzeniu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie 
z uchwałą nr XXXV/393/2010 z dnia 6 lipca 2010 r.  w sprawie przyjęcia „Szczegółowego sposobu konsultowania 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” oraz po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach i Komisję Działalności 
Społecznej.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Rodzaj wyróżnienia:

1. Wyróżnienie – Tytuł  "Trener Roku" w kategorii Sport w Gminie Pawłowice, który stanowi wyraz uznania 
dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu popularności sportu w Gminie Pawłowice.

2. Laureat otrzymuje:  Tytuł "Trener  Roku", statuetkę oraz list gratulacyjny.

§ 2. Warunki przyznawania wyróżnienia:

1. Kandydata do tytułu ”Trener Roku” mogą zgłaszać podmioty  działające w dziedzinie sportu na terenie Gminy 
Pawłowice.

2. Wniosek o przyznanie tytułu „Trener Roku” powinien zawierać:

a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nadania tytułu,

b) imię i nazwisko kandydata,

c) uzasadnienie zawierające informacje o kandydacie: czas i zasięg działania (minimum 3 lata działalności sportowej 
na terenie Gminy Pawłowice), działalność szkoleniowa, która przyczyniła się do osiągnięcia przez zawodników 
sukcesów sportowych, zaangażowanie oraz skuteczność działania, współpraca z innymi osobami, postawa jako wzór 
do naśladowania.

d) zgodę na udział w konkursie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych
i wizerunku kandydata w relacjach, informacjach umieszczonych w mediach i dokumentacji konkursowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji zawartych we wniosku.

4. Wnioski o przyznanie tytułu „Trener Roku” składa się w terminie do 31 marca każdego roku.

5. Tytuł „Trener Roku” może być nadany tej samej osobie  nie częściej niż co 5 lat.

§ 3. Tryb przyznawania wyróżnienia:

1. Laureat tytułu „Trener Roku” wybierany jest w drodze konkursu.

2. Laureat tytułu „Trener Roku” wyłaniany jest w oparciu o informacje zawarte we wniosku.

3. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy, w skład której wchodzi:

a) przedstawiciel Rady Gminy,

b) dwóch przedstawicieli Gminnego Ośrodka Sportu,

c) przewodniczący lub zastępca Gminnej Rady Pożytku Publicznego,
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d) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy.

4. Komisja pracuje w składzie co najmniej 2/3.

5. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych Komisja weryfikująca  wniosek wzywa wnioskodawcę 
do ich usunięcia w terminie 7 dni.

6. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,

b) rezygnacji kandydata,

c) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

7. Do zadań Komisji należy:

a) rozpatrywanie wniosków,

b) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji kandydata wraz z uzasadnieniem.

8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

9. Tytuł przyznaje Wójt Gminy.

10. Przyznany tytuł wręczany jest w ramach obchodów Dni Pawłowic.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura
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