
· Z -01- Z8 Pulawy, drua : . 

Na pod stawic HIt . 32 ust . I pkt 2 ustawy z dnia 5 c ZCr\\OC<l 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym 
(Dz. LJ . z 2013 r. poz. 595 z p(')zn. zm .). w zwiazku z art . 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 
czcrwca 2010 r. 0 sporcic (Dz.U , Nr 127 poz. 857 z pozn. zm.) oraz uchwala 
Nr XIV /) 14/2012 z 22 lutego 2012 r. Rady Powiatu IN Pulawach (D z. Urz . Woj . Lub. 7.. 9 marca 
2012 r.. poz.1147), 

Zarzad Powiatu Pulawskiego 

oglasza
 
nab6r wniosk6w w sprawie przyznania Nagrod Starosty Pulawskicgo dla zawodnik6w,
 

trenerow i innych osoh osiagajacych najwyzsze wyniki sportowc w 20]3 r.
 

Nagrody Starosty Pulaw skiego s~ przyznawane: 
1)	 zawodnikorn 0 iagaj acyrn najwyzsze wyniki sportowe w okresic m inioncgo roku 

kalcndarzowego przcz co rozurnic Sly zdobyc ie mcdali lub wyroznien W zawndach rangi: 
Mistrzo stw Swiata, Mistrz stw Europy, Mistrzostw Polski luh konkursach i zawodach na 
szczeblu krajowyrn h,!dz osiqgniccie \\ yniku rownego lub przewy: zajaccgo rckord Polski 
w dancj dy scyplinie sportu na konkursach lub zawodach 0 kt6rych mowa w yzej, 

2)	 trcncrom _. za osiagniecie przcz zawodnikow trcnowanych p z '7. tcgo trencra wysokic h 
wynikow we wspolzawodnictwic sportowym opisanych W pkt 1, 

3)	 innyrn osobom w yrozniaj acyrn sie W dzialalnosci sportowcj polcgajaccj na: 
- wyhitnych osiagnieciach i pracy na r7.CCZ rozwoju sportu i kultury Iizycznej, 
- propagowaniu kultury fizyczne] ws rod dzieci i mlodziczy, 
- organizacji zawodow sportowych. 

Do zglaszania kandydatur uprawnione sa nastepujace podmioty: dyrcktorzy szkol, do 
ktorych uc ze szc za zawodnik, zarzad y klubow sportowych, stowarzyszcnia i instytucjc kultury 
fizy cznej, o rgany admini stracji panstwowcj i samorzadu terytorialncgo, Powiatowa Rada Sportu, 
Komisja Kultury, Sportu i Prornocji Rady Powiatu Pulawskiego, Kicrownik Wydzialu Prornocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, innc jcdnostki organizacyjnc statuiowo zwiazane z wykonywanicm 
zadan z dziedziny kultury fizycznej. 

Zuloszcn nalczy dokonywac poprzez zlozcnic w Kancclarii Starostwa Powiatowcgo 
w Pulawuch, AI. Krolcwska 19. 24-100 Pulawy pok. nr 100 wypclnionego formularza wn iosku 
stanowiaccgo zalacznik do uchwaly Nr XIV1l14I2012 z 22 lutego 2012 r. Rudy 
Powiatu w Pulawach (Dz. Urz . Woj. Lub, z 9 rnarca 2012 1'. poz. l147) 
w tcrminle do 31 marca 2014 r. 

Uwaga: do skladanych wnioskow nalezy dolaczyc kopie dyplornow lub innych 
dokumentow potwicrdzajacych wyrnicnione w formularzu osiagniccia danego sportowca. 
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