
Elektronicznie podpisany przez: 

Krystyna Kościńska; RM Koszalin 

dnia 30 sierpnia 2018 r. 

UCHWAŁA NR XLVII/685/2018 
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432), art. 31, 
art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) Rada Miejska 
w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 
w działalności sportowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch 
lub więcej wysokich wyników sportowych w czasie zawodów, o których mowa w niniejszej 
uchwale, dopuszcza się przyznanie nagrody lub wyróżnienia oddzielnie za każde osiągnięcie 
sportowe w danym roku". 

2) Załącznik nr Ido Regulaminu ustanawiania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Koszalina dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym oraz dla osób fizycznych wyróżniających się w działalności 
sportowej, będącego załącznikiem do uchwały Nr XLIX/702/2014 z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 
w działalności sportowej - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) Załącznik nr 2 do Regulaminu ustanawiania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Koszalina dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym oraz dla osób fizycznych wyróżniających się w działalności 
sportowej, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XLIX/702/2014 z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Krystyna Kościńska 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLVn/685/2018 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

Wniosek o przyznanie 
nagrody lub wyróżnienia 

dla zawodnika 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 
do uchwały Nr 
XLIX/702/2014 

Rady Miejskiej Koszalina 
z dnia 30.10.2014 r. 

A. Rejestracja wniosku (wypełnia UM Koszalin) 
lb 

Pieczęć Wydziału 
przyjmującego i podpis 
osoby przyjmującej 

i Numer wniosku la 
Data wpływu wniosku 
do Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie 

B. informacje o wnioskodawcy 
2 Pełna nazwa 3 Telefon kontaktowy 4 Email 

5 NIP Forma prawna organizacji 

7 Adres oficjalnej siedziby 8 Miejscowość, data, pieczątka 

C. Dane osobowe kandydata 
9 Imię i Nazwisko 10 Nr telefonu kandydata, e-mail 11 PESEL: 

12 NIP 13 Data i miejsce urodzenia 

14 Imiona rodziców 15 Nr konta bankowego kandydata 
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W przypadku braku konta bankowego kandydata, 
dane przedstawia rodzic lub opiekun prawny. 
Imię i Nazwisko właściciela, Nr konta bankowego, PESEL, 
adres zameldowania 

16 Adres zameldowania kandydata 

Ulica/nr domu/nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 
17 Urząd Skarbowy - stałego zameldowania 

Trenuje dyscyplinę sportową: 
18 

Kategoria wiekowa: 

Konkurencja: 

Reprezentujący klub sportowy: 

Członek kadry narodowej: 

/TAK/ - /NIE/* 
* właściwe zakreślić 

Posiadający dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych: (zał.1) 

Poziom rozgrywek (w przypadku gier zespołowych): 

D. Opinia trenera lub wnioskodawcy 

19 
A) Opinia trenera prowadzącego zawodnika lub dyrektora szkoły. /Jeśli dotyczy./ 
B) Opis osiągnięć sportowych oraz ranga imprezy. 
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/data i czytelny podpis/ 

20 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym 
jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina w celu rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

Koszalin, dnia 
(czytelny podpis zawodnika) 

21 Pieczątka i podpis wnioskodawcy 

25 
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych. 
Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności 
karnej. 

Koszalin, dnia 
(podpis/y osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania klubu) 

Niezbędne załączniki: 

1. Kserokopia p 
zawodnika 

2. Kserokopia 

zgodność z oryginałem dokumentu określającego przynależność 
'szenia sportowego, 

ość z oryginałem dokumentu opisanego osiągnięcia. 
PRZEWO 

frycfyfin khyrinska 

ICZĄCA RADY 

Id: F400D638-9DF4-4970-B68D-50F' Strona 3 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLW685/2018 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

Wniosek o przyznanie 
nagrody, wyróżnienia dla trenera, 

instruktora, działacza sportu, 
innej osoby fizycznej* 

* niepotrzebne skreślić 

A. Rejestracja wniosku (wypełnia UM Koszalin) lb 
Pieczęć Wydziału 
przyjmującego i podpis 
osoby przyjmującej 

Numer 
wniosku 

Data wpływu wniosku 
la do Urzędu Miejskiego 

w Koszalinie 

B. informacje o wnioskodawcy 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

do uchwały Nr 
XLIX/702/2014 

Rady Miejskiej Koszalina 
z dnia 30.10.2014 r. 

2 Pełna nazwa 3 Telefon kontaktowy 4 Email 

5 NIP 6 Forma prawna organizacji 

7 Adres oficjalnej siedziby 8 Miejscowość, data, pieczątka 

C. Dane osobowe kandydata 
9 Nazwisko i Imię 10 Nr telefonu kandydata 11 PESEL: 

12 NIP 13 Data i miejsce urodzenia 

14 Imiona rodziców 15 Nr konta bankowego 

16 Adres zameldowania 

i 
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Ulica/nr domu/nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 
17 Urząd Skarbowy - stałego zameldowania 

D. Opinia wnioskodawcy 

18 

Informacja o nominowanym (trener, instruktor, animator, działacz sportu), należy podać wykształcenie, 
staż pracy, stopień trenera, instruktora oraz osiągnięty sukces sportowy. 
W przypadku działacza sportu, proszę podać wkład w rozwój kultury fizycznej, osiągnięcie w sporcie 
oraz tytuł zawodowy. 
Do nagrody lub wyróżnienia Prezydenta Miasta Koszalina należy przedstawić kserokopię dokumentu 
opisanego osiągnięcia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Koszalin, dnia 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

2 
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E. Informacje ogólne 
19 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym 

jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina w celu rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera, instruktora, działacza sportu, innej osoby 
fizycznej. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

Koszalin, dnia 
(czytelny podpis trenera, animatora, działacza sportu) 

20 Pieczątka i podpis wnioskodawcy 

21 
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych. 
Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności 
karnej. 

Koszalin, dnia 
(podpis/y osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania wnioskodawcy) 
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