ZARZĄDZENIE NR 8/2012
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 01 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad finansowania współzawodnictwa sportowego szkół,
sportu masowego i rekreacji ruchowej w gminie Rawa Mazowiecka w 2012 roku
Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 153 poz.1271, Nr 162
poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441,
Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz Uchwały nr XIV/68/12 Rady
Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na
2012 rok – zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady finansowania współzawodnictwa sportowego szkół
podstawowych i gimnazjów w gminie Rawa Mazowiecka w 2012 roku.
1. Zwrot kosztów przejazdów na rozgrywki gminne, powiatowe dla uczniów i ich
opiekunów w wysokości ceny biletu komunikacji masowej lub wynajem środka
transportu;
2. Zwrot kosztów przejazdów w wysokości cen biletów komunikacji masowej lub
wynajem środka transportu dla uczniów reprezentujących gminę i opiekunów w
rozgrywkach ponad powiatowych, organizowanych w ramach rozgrywek szkolnego
związku sportowego oraz zakup posiłku w kwocie nie wyższej niż 12 złotych
dziennie na każdego uczestnika wyjazdu;
3. Zakup nagród – upominków dla uczniów za zajęcie trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych konkurencjach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa
sportowego szkół w kwocie do 40 złotych łącznie na każdą konkurencję;
4. Zakup nagród – upominków dla uczniów i opiekunów za znaczące osiągnięcia
sportowe w skali powiatu, rejonu i województwa w ramach środków finansowych
określonych w planie finansowym, po dokonaniu podsumowania współzawodnictwa
za rok szkolny;
5. Pulę nagród na zakup sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących we
współzawodnictwie sportowym w roku 2011/2012, do wykorzystania w 2012 roku,
po dokonanym podsumowaniu współzawodnictwa za rok szkolny, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6. Zakup poczęstunku i napojów dla uczestników uroczystego podsumowania
współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2011/2012 w ramach środków
finansowych określonych w planie finansowym;
7. Finansowanie wynajmu środków lokomocji dla uczniów uczestniczących
w rozgrywkach sportowych organizowanych poza kalendarzem Szkolnego Związku
Sportowego, zgodnie z planowanym udziałem w tych imprezach;
8. Finansowanie wynajmu środka transportu i innych wydatków związanych

z organizacją jednodniowej wycieczki – nagrody dla najlepszych sportowców,
po podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół;
9. Dofinansowanie imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów między innymi w czasie ferii zimowych;
10. Częściowe dofinansowanie zimowych i letnich obozów sportowych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
§ 2. Ustala się następujące zasady finansowania sportu masowego i rekreacji ruchowej
organizowanej przez mieszkańców gminy w 2012 roku.
1. Pokrywanie kosztów wynajmu środków komunikacji na imprezy sportowo
rekreacyjne;
2. Pokrywanie kosztów związanych z sędziowaniem rozgrywek sportowo rekreacyjnych;
3. Pokrywanie kosztów zakupów piłek i innego drobnego sprzętu sportowego
niezbędnego do rozwoju rekreacji sportowo ruchowej mieszkańców gminy;
4. Finansowanie imprez sportowo rekreacyjnych o zasięgu gminnym, inicjowanych
i organizowanych przez mieszkańców gminy.
§ 3. Zasady określone w § 1 ust. 1-3 dotyczą rozgrywek organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu ds. Oświaty,
Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej.
§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8/2012
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 01 marca 2012 r.

PULA NAGRÓD DLA SZKÓŁ
UCZESTNICZĄCYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
SPORTOWYM SZKÓŁ W 2012 ROKU.
W KATEGORII GIMNAZJA
I miejsce – 500 zł i puchar
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł

W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

– 600 zł i puchar
– 500 zł i puchar
– 400 zł i puchar
– 300 zł
– 200 zł
– 200 zł

