
UCHWAŁA NR XXV/181/12
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnęte wyniki 
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późń. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późń. zm.) Rada Powiatu 
Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

Zasady ogólne 

§ 1. 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wysokie osiągnięcia sportowe a także za osiągnięcia 
w działalności sportowej i szkoleniowej. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom, organizatorom 
sportu a także innym osobom fizycznym. 

3. Przy przyznawaniu nagród pieniężnych bierze się pod uwagę rangę osiągnięć oraz promocję 
Powiatu Stalowowolskiego. 

Zasady udzielania nagród pieniężnych 

§ 2. 

1. Nagroda pieniężna za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznawana jest w następujących 
kategoriach: 

1) Sportowiec Roku 

2) Trener Roku 

3) Animator Sportu 

2. Nagroda w kategorii Sportowiec Roku jest przyznawana zawodnikom bądź drużynom za uzyskanie 
tytułu: 

1) medalisty lub finalisty zawodów rangi międzynarodowej 

2) medalisty lub finalisty zawodów ogólnopolskich 

3) medalisty zawodów wojewódzkich 

3. Nagroda w kategorii Trener Roku jest przyznawana trenerom prowadzącym szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym. 

4. Nagroda w kategorii Animator Sportu jest przyznawana organizatorom sportu, działaczom i innym 
osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

5. Dane osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej nagrody. 

6. W każdej kategorii przyznaje się maksymalnie 3 nagrody pienieżne. 

Tryb składania wniosków o przyznanie nagrody pieniężnej 

§ 3. 

1. Nagroda pieniężna może być przyznawana z inicjatywy własnej Starosty Stalowowolskiego lub na 
wniosek: 
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1) organów administracji publicznej 

2) związków i stowarzyszeń sportowych 

3) klubów sportowych 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej załącza się poświadczone za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 37 – 450 
Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, w terminie do 20 grudnia każdego roku. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Organy uprawnione do przyznania nagrody pieniężnej 

§ 4. 

1. Nagrody pieniężne przyznaje Zarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji powołanej 
przez Zarząd Powiatu. 

2. W skład Komisji opiniującej przyznanie nagród wchodzą: 

1) dwóch członków Zarządu Powiatu, w tym Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego 
wskazana, 

2) dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Rady Powiatu Stalowowolskiego, w tym Przewodniczacy Komisji lub osoba przez niego 
wskazana, 

3) główny specjalista ds. kultury, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

3. Komisja na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu wyłania ze 
swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczacego i Sekretarza Komisji. 

4. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca 
Przewodniczącego. 

5. Komisja może zrezygnować z zaopiniowania przyznania nagrody pieniężnej w danej kategorii. 

6. Komisja głosuje jawnie i dokonuje wyboru kandydatów do nagród zwykłą większością głosów przy 
obecności przynajmniej 3 członków jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego. 

7. Z posiedzenia Komisji sporządza się Protokół, który wraz z wnioskami przedkłada się Zarządowi 
Powiatu. 

8. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród pieniężnych jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. 

Inne nagrody i wyróżnienia 

§ 5. 

1. Starosta może przyznać nagrodę pn. „Kryształowe serce dla sportu” osobom fizycznym i instytucjom 
szczególnie zaangażowanym w sprawy kultury fizycznej i sportu – mecenasom i sponsorom. 

2. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi. 

3. Laureat otrzymuje statuetkę i ma prawo używać jej w materiałach firmowych i reklamowych, jako 
laureat nagrody Starosty Stalowowolskiego pn. „Kryształowe Serce dla Sportu”. 

4. Za osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej Zarząd Powiatu może przyznać wyróżnienia. 

5. Wyróżnieniami mogą być: statuetki, puchary, dyplomy, listy gratulacyjne, trofea sportowe a także 
sprzęt sportowy. 
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6. Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym i prawnym. 

Przepisy końcowe 

§ 6. 

1. Środki finansowe na nagrody pieniężne oraz inne nagrody i wyróżnienia planowane są w uchwale 
budżetowej na dany rok. 

2. Wysokość nagrody pieniężnej oraz środków finansowych przeznaczonych na inne nagrody 
i wyróżnienia określane są w planie finansowym Urzędu - Starostwa Powiatowego na dany rok 
budżetowy. 

3. Starosta Stalowowolski, w imieniu Zarządu Powiatu, dokonuje wręczenia nagród i wyróżnień 
podczas dorocznego spotkania z zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi na uroczystości 
pn. "Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu". 

4. Obsługę organizacyjno - techniczną procedury przyznawania nagród i wyróżnień prowadzi główny 
specjalista ds. kultury, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

5. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

Marek Kopera
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Załącznik
do Uchwały Nr …………………………….2012
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia………………………………………2012 r. 

W N I O S E K 
o przyznanie nagrody pieniężnej dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się 
w działalności sportowej

I. Kategoria nagrody 

1. Sportowiec Roku 

2. Trener Roku  

3. Animator Sportu 
właściwe zaznaczyć

II. Wnioskodawca

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Dane osobowe kandydata do nagrody:

1. Imię, nazwisko / nazwa drużyny …………………………………………………………………….

2. Data i miejsce urodzenia …………. .………………………………..………………………………….

3. Imiona rodziców……………………………………………………………………………………………

4. NIP ……………………………………………………………………………………………………………….

5. PESEL……………………………………………………………………………………………………………

6. Adres zamieszkania  (siedziba zespołu )………………………………………………………….

7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowanie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………….

9. Nr rachunku bankowego na który należy przesłać nagrodę

…………………………………………………………………………………………………………………………

1. Nazwa klubu sportowego ……………………………………………………………………………

2. Telefon/fax/e-mail………………………………………………………………………………………

III. Uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie szczególnego charakteru 

działalności lub osiągnięcia (opis):

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...
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IV. Posiadane odznaczenia, odznaki, nagrody (nazwa, rok przyznania ).

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………....

 

………………… ……………………………… …………………………………………………….
            Data                                  Pieczątka firmowa                                   Pieczątka imienna   i podpis Wnioskodawcy 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późń.zm.) oraz podanie do publicznej wiadomości faktu 
przyznania nagrody. Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma 
odpowiedzialności karnej.

………………………………………. ……………………………………………..
         Miejscowość  i data                         Czytelny podpis kandydata
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