Uchwała NR XXXII/209/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości Nagród Sportowych Powiatu
Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawieart. 4 ust 1 pkt 8, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.):
§ 1.
Uchwala się „Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb oraz rodzaj i wysokość przyznawania
Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe” stanowiący Załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała NR XII/83/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za
wysokie wyniki sportowe”
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim
Jacek Gross
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Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/209/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 maja 2017r.

Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania
oraz rodzaj i wysokość Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1.
1. Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe, zwane dalej
nagrodami, przyznaje się osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim, krajowym lub
międzynarodowym.
2. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia niżej wymienione kryteria w
odniesieniu zarówno do dyscyplin indywidualnych, jak również drużynowych:
1) uprawia jedną z następujących dyscyplin sportu: bojery, boks, biegi przełajowe, brydż
sportowy, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka nożna plażowa, piłka nożna halowa,
piłka ręczna, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka, siatkówka plażowa, szachy, tenis
stołowy, triathlon, wędkarstwo, unihokej, zapasy, żeglarstwo.
2) w uprawianej dyscyplinie posiada udokumentowane osiągnięcia na poziomie co najmniej
mistrza województwa;
3) przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz zasad fair play w sporcie
wywiązując się nienagannie ze swoich sportowych powinności.
§ 2.
1. Nagrody przyznawane są raz w roku, za wyniki osiągnięte w poprzednim roku
kalendarzowym.
2. Nagrody mają charakter pieniężny.
3. Wysokość przyznanej jednorazowo nagrody wynosi 200,00 zł, 500,00 zł lub 1000,00 zł.
4. Nagrody przyznaje się w łącznej wysokości nie przekraczającej przyznanych na ten cel
środków finansowych ujętych w budżecie Powiatu Nowodworskiego na dany rok.
5. Przyznanie nagrody nie wyklucza możliwości przyznania innych nagród i wyróżnień.
§ 3.
1. Wniosek o przyznanie nagrody wskazujący kandydata do otrzymania nagrody mogą
składać kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, instytucje i
jednostki realizujące zadania z zakresu sportu oraz osoby fizyczne.
2. Wniosek o przyznanie nagrody jest składany na formularzu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu,
3. Załącznikami do wniosku o przyznanie nagrody, stanowiącymi jego integralną całość, są
dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej mistrza
województwa, w szczególności: kopie dyplomów, wycinki prasowe lub zdjęcia.
4. Wniosek o przyznanie nagrody jest składany do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do
31 stycznia każdego roku. W roku 2017 wniosek składany jest do 15 lipca. O zachowaniu
terminu złożenia wniosku o przyznanie nagrody decyduje data jego wpływu pod ww. adres.
5. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
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§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) pisemnego wycofania wniosku o przyznanie nagrody przez wnioskodawcę;
3) pisemnej rezygnacji kandydata do otrzymania nagrody;
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.
§ 5.
1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje wnioski do 31 marca danego
roku. W 2017 roku Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje wnioski
do 31 lipca.
2. Informacja o przyznanych nagrodach umieszczana jest na stronie internetowej Powiatu
Nowodworskiego – www.nowydworgdanski.pl.
3. Przyznanie lub odmowa przyznania nagrody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Od decyzji administracyjnej ws. przyznaniu nagrody przysługuje odwołanie do
samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
§ 6.
Nagrody wręczane są w sposób uroczysty podczas sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może postanowić o innym sposobie wręczenia
nagród.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb oraz rodzaj i wysokość Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 maja 2017 r.

Formularz wniosku o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
wzór

nazwa wnioskodawcy:
................................................................................................................
status prawny wnioskodawcy:
....................................................................................................
adres do korespondencji:
.............................................................................................................

Zarząd Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego dla osób
fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe dla:
.................................................................................................................................................
......
Największe osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej mistrza województwa w roku
poprzedzającym złożenie wniosku kandydata do otrzymania Nagrody Sportowej Powiatu
Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe to:
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
Przekazuję dodatkowe informacje i uwagi mogące mieć wpływ na decyzję o przyznaniu
Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe:
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
Do wniosku załączam następujące dokumenty
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
miejsce i data złożenia wniosku

.................................................................................................................................................
......
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wyrażenia woli w imieniu wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do otrzymania Nagrody Sportowej Powiatu
Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
.................................................................................................................................................
......
data złożenia podpisu, imię i nazwisko oraz podpis osoby kandydującej
do otrzymania Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
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UZASADNIENIE
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe mają na celu wsparcie finansowe dla osób fizycznych
odnoszących sukcesy sportowe w zawodach o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176
z późn. zm.) do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy określenie
w sposób szczegółowy zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, biorąc pod
uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu oraz osiągnięty wynik sportowy.
Uchwała wywołuje skutki finansowe. Corocznie w budżecie powiatu zaplanowane będą środki na
nagrody za wysokie wyniki sportowe.
Uchwała wpisuje się w cel operacyjny 2.1.3 Wzrost aktywności sportowej mieszkańców powiatu
Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015–2025.
Uchwała zastępuje uchwałę Nr XII/83/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady
przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe”.
Celem zastąpienia ww. uchwały jest uproszczenie i udoskonalenie zasad i trybu oraz ustalenie rodzaju i
wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe przyznawanych przez Powiat Nowodworski.
W 2016 r. 31 marca był ostatnim dniem składania ofert, które były rozpatrywane do 31 maja.
W 2017 roku ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 15 lipca, a termin ich rozpatrzenia – do
31 lipca.
W latach następujących po 2017 r. ostateczny termin składania ofert to 31 stycznia, a ich rozpatrzenie
nastąpi do 31 marca.
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