
UCHWAŁA IV/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród  i wyróżnień za osiągnięte 
wyniki sportowe;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1463 z późn. zm.)

Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:

§1

Określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  za osiągnięte wyniki 
sportowe, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
za osiągnięte wyniki sportowe;

DZIAŁ I.
– STYPENDIA SPORTOWE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1

1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub drużynę wysokiego 
poziomu sportowego i uzyskania wysokich osiągnięć sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz formą wsparcia 
dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego.

2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe  we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników.

3. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który zamieszkuje na terenie Gminy Alwernia oraz

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, osiągnął  co najmniej jeden z następujących 
wyników kwalifikowanych w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe 
i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy tj.:

a) brał udział w zawodach rangi Igrzysk Olimpijskich;

b) brał udział w Mistrzostwach Świata;

c) brał udział w Pucharze Świata;

d) brał udział w Mistrzostwach Europy;

e) zajął miejsca od I do VI w Mistrzostwach Polski;

f) zajął miejsca od I do III w innych prestiżowych zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej;

g) w przypadku zawodnika dyscyplin drużynowych występuje w składzie podstawowym drużyny biorącej udział 
w najwyższej klasie rozgrywkowej danej dyscyplinie sportu o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy Alwernia może przyznać stypendium sportowe za 
inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 3, zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu w kolejnych latach na 
reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania stypendium

§2

1. Stypendium przyznaje Burmistrz Gminy Alwernia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania wniosków 
o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Komisję, o której mowa powołuje Burmistrz Gminy 
Alwernia.

2. Decyzja Burmistrza o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§3

1. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie przez zawodnika wysokich wyników sportowych,

o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

2. O stypendia sportowe mogą ubiegać się:

a) pełnoletni zawodnicy,
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b) klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,

c) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy.

3. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez niego 25-
ego roku życia.

4. W okresie pobierania stypendium sportowego z budżetu Gminy Alwernia, zawodnik nie może pobierać 
stypendium sportowego z innych źródeł.

5. Jeżeli zawodnik jest objęty obowiązkiem nauki szkolnej musi osiągać przynajmniej dostateczne wyniki 
nauczania.

§4

1. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku 
kalendarzowym.

2. Wysokość przyznanego stypendium sportowego tj. miesięcznej raty stypendium, nie może przekroczyć kwoty 
maksymalnie 500,- zł brutto.

3. Stypendium jest świadczeniem uznaniowym i jego wysokość zależy od decyzji Burmistrza Gminy Alwernia.

4. Przy określeniu wysokości stypendium bierze się pod uwagę poziom uprawianej dyscypliny sportu oraz jej 
znaczenie dla Gminy Alwernia.

5. Wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości 
środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Alwernia.

§5

1. Wniosek o stypendium składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

2. Wniosek składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim  w Alwerni, w terminie od dnia 2 stycznia 
do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, na okres wypłacania stypendium przypadający pomiędzy 
1 marca a 31 grudnia danego roku kalendarzowego, z tym, że w roku 2018, wnioski o przyznanie stypendium za 
osiągnięte w 2017 roku wyniki sportowe, należy składać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały.

3. Burmistrz Gminy Alwernia może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inny termin składania 
wniosków.

4. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia programu 
szkolenia, który będzie realizowany przez zawodnika, zaświadczeń lub innych dokumentów poświadczających 
osiągnięcie wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, a w przypadku zawodników objętych 
obowiązkiem nauki szkolnej, zaświadczeń  lub innych dokumentów poświadczających osiąganie dostatecznych 
wyników nauczania.

5. Stypendysta zobowiązuje się do promocji Gminy Alwernia poprzez umieszczenie loga Gminy Alwernia na 
swojej garderobie sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami cywilno – prawnymi zawartymi 
przez zawodnika na przedmiotową okoliczność lub klub sportowy, związek sportowy dysponujący jego 
wizerunkiem, którego jest reprezentantem.

6. Stypendysta zobowiązuje się do umożliwienia Urzędowi Miejskiemu w Alwerni rozpowszechniania informacji 
o uzyskanych przez niego osiągnięciach sportowych.

§6

1. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień.

2. O przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium sportowego, Burmistrz Gminy Alwernia powiadamia 
Wnioskodawcę.
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Rozdział 3.
Tryb wypłacania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium

§7

1. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą pomiędzy Gminą Alwernia,                              
a zawodnikiem umowę stypendialną, określającą w szczególności:

a) strony umowy,

b) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego, w tym wskazanie okresu wypłacania stypendium 
sportowego,

c) numer rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium sportowe,

d) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Gminy Alwernia o zaistnieniu, 
określonych w § 8 i 9 niniejszych warunków przesłanek do wstrzymania lub pozbawienia stypendium 
sportowego,

e) zobowiązanie się wnioskodawcy do składania półrocznych sprawozdań o stanie wykonania planu przygotowań 
i startów (programu szkolenia) zawodnika, poświadczonych przez klub zawodnika,

f) zobowiązanie się zawodnika do zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium sportowego wraz z odsetkami 
w wysokości ustawowej.

2. Wypłata stypendium następuje w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przyznano 
stypendium, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym przekazanie stypendium następuje w terminie do 22 grudnia. 
W sytuacjach szczególnych termin wypłaty stypendium może być przesunięty.

§8

1. Burmistrz Gminy Alwernia wstrzymuje stypendium jeżeli zawodnik:

a) zaniedbuje realizację programu szkolenia,

b) z jakichkolwiek powodów, czasowo zaprzestał startów lub treningów,

c) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub 
przez klub sportowy,

d) nie przedłożył informacji z realizacji programu szkolenia.

2. O wstrzymaniu wypłaty stypendium, Burmistrz Gminy Alwernia powiadamia zawodnika i klub sportowy.

3. Wstrzymanie stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności, 
o których mowa w ust.1.

4. Wypłatę stypendium wznawia się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.

5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§9

1. Burmistrz Gminy Alwernia cofa stypendium jeżeli zawodnik:

a) zaprzestał realizacji programu szkolenia,

b) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

c) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

e) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia otrzymuje stypendium sportowe 
z budżetu państwa, z innych jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł,

f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
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2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej 
stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie, jeżeli 
zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go stypendium.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności, 
o których mowa w ust.1.

4. O cofnięciu stypendium Burmistrz Gminy Alwerni powiadamia zawodnika i klub sportowy, podając warunki 
zwrotu stypendium.

DZIAŁ II.
– NAGRODY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§10

1. Nagroda Burmistrza Gminy Alwernia jest wyrazem uznania dla:

a) zawodników, którzy są mieszkańcami Gminy Alwernia, reprezentującymi wysoki poziom sportowy 
i osiągającymi wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

b) trenerów klubów sportowych, działających na terenie Gminy Alwernia, za osiąganie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

c) działaczy sportowych za całokształt działalności, w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju kultury 
fizycznej na terenie Gminy Alwernia.

2. Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym.

3. W przypadku gier zespołowych nagrody przyznaje się indywidualnie zawodnikom  na podstawie wniosku, 
uzasadniającego wysokość nagrody. Nagroda może być zróżnicowana dla zawodników tej samej drużyny.

4. Nagrody przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy Alwernia.

5. Wysokość przyznanej nagrody nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 1.500,- zł brutto.

6. Nagrodzeni zobowiązani są do godnego reprezentowania i promowania Gminy Alwernia na zawodach 
sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego oraz 
umożliwienia Urzędowi Miejskiemu w Alwerni rozpowszechniania informacji o uzyskanych osiągnięciach 
sportowych.

7. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania nagrody.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania nagród

§11

1. Nagrody przyznaje Burmistrz Gminy Alwernia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania wniosków 
o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Komisję, o której mowa powołuje Burmistrz Gminy 
Alwernia.

2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w roku poprzednim można składać w terminie   do dnia 
31 stycznia danego roku kalendarzowego, z tym, że w roku 2018 wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia 
w roku 2017, należy składać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Alwerni, na formularzu, którego wzór 
określa załącznik nr 2 do niniejszych warunków.

5. Burmistrz Gminy Alwernia może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inny termin składania 
wniosków o przyznanie nagrody.

6. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

a) pełnoletni zawodnicy,
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b) klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,

c) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy.

7. O przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody Burmistrz Gminy Alwernia powiadamia Wnioskodawcę.

DZIAŁ III.
- WYRÓŻNIENIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§12

1. Wyróżnienia są przyznawane jako wyraz uznania za działalność społeczną bądź zawodową na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej na terenie Gminy Alwernia, jak również z okazji jubileuszy klubów oraz stowarzyszeń 
sportowych i przyznawane są w formie okolicznościowych pucharów, statuetek, pater, listów gratulacyjnych, 
dyplomów i innych.

2. Za to samo osiągnięcie, można otrzymać tylko jedno wyróżnienie.

3. Liczba oraz rodzaj wyróżnień uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie Gminy Alwernia.

4. Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym, zespołom sportowym oraz jednostkom 
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania wyróżnień

§13

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia należy składać się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku 
kalendarzowego, z tym, że wnioski dotyczące roku 2018 należy składać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały.

2. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Alwerni, na formularzu, którego wzór 
określa załącznik nr 3 do niniejszych warunków.

3. Burmistrz Gminy Alwernia może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inny termin składania 
wniosków o przyznanie wyróżnienia.

4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia mogą składać: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, stowarzyszenia 
działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz jednostki organizacyjne Gminy Alwernia, realizujące statutowo 
zadania z zakresu kultury fizycznej.

5. Wyróżnienie przyznaje Burmistrz Gminy Alwernia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania wniosków 
o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Komisję, o której mowa powołuje Burmistrz Gminy 
Alwernia.

6. O przyznaniu bądź nieprzyznaniu wyróżnienia, a także o miejscu i terminie wręczenia wyróżnienia, Burmistrz 
Gminy Alwernia powiadamia Wnioskodawcę.

7. Podmiot, któremu przyznano wyróżnienie, wyraża zgodę na umożliwienie Urzędowi Miejskiemu

w Alwerni rozpowszechniania informacji o przyznanym wyróżnieniu.

8. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania wyróżnienia.
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9. Burmistrz Gminy Alwernia może przyznać wyróżnienie również z własnej inicjatywy.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski
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Załącznik nr 1

do warunków i trybu przyznawania 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 

za osiągnięte wyniki sportowe

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA GMINY ALWERNIA 

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE w roku ……………….

na okres …………………………………………………….

Lp. Dane wnioskodawcy

1. Pełna nazwa

2. Adres

3. Telefon

Lp. Dane zawodnika

1. Imię 
i nazwisko 

2. Data 
i miejsce 
urodzenia 

oraz numer 
PESEL 

3. Adres 
zamieszkani

a

4.
Adres 

zameldowan
ia

/dotyczy 
osób 

w 
przypadku 
gdy adres 

zameldowan
ia jest inny 
niż adres 

zamieszkani
a/
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5.
Nazwa 
Szkoły 

/dotyczy 
osób 

objętych 
obowiązkie
m nauki – 

należy 
dostarczyć 

zaświadczen
ie ze szkoły 
potwierdzają
ce osiąganie 
przynajmnie

j 
dostatecznyc
h wyników 
nauczania/   

6. Telefon 
kontaktowy

7. Numer 
rachunku 

bankowego

Uzasadnienie wniosku
/osiągnięcia sportowe zawodnika obejmujące rok poprzedzający – wpisać nazwę zawodów (rozgrywek), 

termin i miejsce, dyscyplinę sportowa, osiągnięcia (zajęte miejsca)/ 
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Lp. Dane przedstawiciela ustawowego (w przypadku 
zawodnika niepełnoletniego)

1. Imię 
i nazwisko

2. Adres 
zamieszkani

a

3. Telefon

4. PESEL

5.
Numer 

rachunku 
bankowego

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy:

1.Zobowiązuję się do:
a)Składania półrocznych sprawozdania z realizacji programu szkolenia zawodnika. 
b)Informowania o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wstrzymania lub cofnięcie 
stypendium.
c)Publicznego informowania w oficjalnych źródłach przekazu o uzyskaniu stypendium sportowego 
przez zawodnika.
2. Oświadczam, iż dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………… …..………………………………
miejscowość i data podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE zawodnika:

1.Oświadczam, iż nie pobieram stypendium sportowego z innych źródeł.
2.Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji zawierającej moje dane osobowe, 
nazwę klubu oraz wysokość stypendium, jakie zostało mi przyznane. 
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
4. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku.

………………………………… …..………………………………
miejscowość i data podpis zawodnika

Załączniki (zgodnie z § 5 ust. 4 warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 
za osiągnięte wyniki sportowe):

1 …………………………………………………………..……………

2 ……………………………………………………………………..…
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3 ……………………………………………………………………..…
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Załącznik nr 2 

do warunków i trybu przyznawania 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 

za osiągnięte wyniki sportowe

WNIOSEK

O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA GMINY ALWERNIA 

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE/CAŁOKSZTAŁT DZIALALNOŚCI 

W ZAKRESIE ZWIĄZANYM ZE WSPIERANIEM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE 
GMINY ALWERNIA 

w roku ………………….

Lp. Dane wnioskodawcy

1. Pełna nazwa

2. Adres

3. Telefon

Lp. Dane zawodnika/trenera/działacza*

1. Imię i nazwisko

2.
Data 

i miejsce urodzenia

3. Adres zamieszkania

4.
Adres zameldowania

/wypełnić tylko 
w przypadku gdy jest 

inny niż adres 
zamieszkania/

5. Telefon

6.
Pełna nazwa klubu 
sportowego wraz 

z adresem i telefonem

Uzasadnienie wniosku
/szczegółowe informacje o osiągniętych wynikach sportowych, 

działalności w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Alwernia/ 
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……………………………………………………………………

miejscowość i data pieczęć i podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE 
osoby, której przyznano nagrodę bądź opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych we wniosku dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem nagrody, w tym podania do publicznej wiadomości tego faktu.

……………………………………..………………………………
miejscowość i data podpis zawodnika/trenera/działacza 

                  lub opiekuna prawnego
        w przypadku osoby niepełnoletniej

Załączniki:

1 …………………………………………………………..……………

2 ……………………………………………………………………..…

3 ……………………………………………………………………..…

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

do warunków i trybu przyznawania 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 

za osiągnięte wyniki sportowe

WNIOSEK

O PRZYZNANIE WYROŻNIENIA BURMISTRZA GMINY ALWERNIA 

ZA DZIAŁANOŚĆ SPOŁECZNĄ BĄDŹ ZAWODOWĄ NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 
NA TERENIE GMINY ALWERNIA 

BĄDŹ Z OKAZJI JUBILEUSZU 

Lp. Dane wnioskodawcy

1. Pełna nazwa

2. Adres

3. Telefon

Lp. Dane podmiotu/kandydata do wyróżnienia

1. Imię i nazwisko 
lub nazwa podmiotu

2. Data i miejsce urodzenia 
lub rok rozpoczęcia 

działalności 
przez podmiot

3. Adres zamieszkania 
lub siedziby

4. Adres zameldowania
/dotyczy tylko osób 

fizycznych - wypełnić 
w przypadku gdy jest 

inny 
niż adres zamieszkania/

5. Telefon kontaktowy

6.
Pełna nazwa wraz 
z telefonem klubu 

sportowego, 
stowarzyszenia, związku, 

organizacji, 
w której trenuje lub 

działa kandydat
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Uzasadnienie wniosku
/szczegółowe informacje o działalności społecznej bądź zawodowej na rzecz rozwoju kultury fizycznej 

na terenie Gminy Alwernia lub informacje na temat jubileuszy/ 

……………………………………………………………………

miejscowość i data pieczęć i podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE 
przedstawiciela podmiotu, któremu przyznano wyróżnienie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych we wniosku dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem wyróżnienia, w tym podania do publicznej wiadomości tego faktu.

……………………………………..………………………………
miejscowość i data podpis przedstawiciela podmiotu

Załączniki:

1 …………………………………………………………..……………

2 ……………………………………………………………………..…

3 ……………………………………………………………………..…

* niepotrzebne skreślić
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