
UCHWAŁA NR V/23/2020 
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały 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 podstawie art. 4 ust 1 pkt 8, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j.  Dz. U.  z 2019 r.  poz. 511 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 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Treść § 6 załącznika Nr 1 do Uchwały 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, otrzymuje brzmienie: 

1. Nagrody mogą być wręczane: 

a) podczas sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

b) podczas uroczystości zorganizowanej przez Starostę Nowodworskiego, 

2. W przypadku braku możliwości wręczenia nagrody osobiście możliwe jest przekazanie nagrody 
w formie przelewu bankowego na rachunek osoby nagrodzonej albo rodzica lub opiekuna prawnego 
niepełnoletniej osoby nagrodzonej. 

§ 2.  

Pozostałe  zapisy  Uchwały  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, pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu  w Nowym Dworze 

Gdańskim 
 
 

Robert Ciżmowski 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1468 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa,

w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje

i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod

uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik

sportowy.

Ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, konieczne jest wprowadzenie do regulaminu określającego zasady

przyznawania Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego rozwiązań, umożliwiających

przekazywanie nagród w inny sposób.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel

strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5

Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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