
UCHWAŁA NR …/…/2021 
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia …………… 2021 r. 
 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 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 2020 r. poz. 920), w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 
Uchwala się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość Nagród 

Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

§ 2. 
1. Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe, zwane dalej nagrodami, przyznawane są osobom fizycznym 

osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie 
wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych 

i/lub drużynowych.  
2. Nagrody przyznawane są raz w roku, za osiągnięte wyniki sportowe w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

 
§ 3. 

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia niżej wymienione kryteria w 
odniesieniu zarówno do dyscyplin indywidualnych, jak i drużynowych: 

1. jest związana z powiatem nowodworskim poprzez miejsce zamieszkania i/lub jest 

uczniem placówki oświatowej, dla której Powiat Nowodworski jest organem 

prowadzącym,   

2. w uprawianej dyscyplinie sportowej posiada udokumentowane osiągnięcia na 
poziomie, co najmniej mistrza województwa; 

3. przestrzega powszechnie obowiązujące normy społeczne oraz zasady fair play w 

sporcie, wywiązując się nienagannie ze swoich sportowych powinności. 
 

§ 4. 
Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z własnej inicjatywy lub na 
wniosek: 

1. Starosty Nowodworskiego, 

2. Klubu sportowego,  

3. Uczniowskiego klubu sportowego,  

4. Stowarzyszenia sportowego,  

5. Instytucji i/lub jednostki realizującej zadania z zakresu sportu, 
6. Osoby fizycznej, 



7. Dyrektora placówki oświatowej, dla której Powiat Nowodworski jest organem 

prowadzącym. 
§ 5. 

1. Nagrody mają charakter pieniężny. 
2. Kwota minimalna nagrody dla jednej osoby fizycznej wynosi 100,00 zł (słownie: sto 

złotych), natomiast kwota maksymalna wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych), z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Wysokość nagród określa Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w drodze 

uchwały. 

4. Łączna wysokość nagród nie może przekroczyć zabezpieczonych środków 
finansowych w danym roku w budżecie Powiatu Nowodworskiego. 

5. Przyznanie nagrody nie wyklucza możliwości wnioskowania i uzyskania innego 

wyróżnienia. 

6. Nagrody wypłacane są na wskazany w oświadczeniu o numerze rachunku bankowego 

(załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) rachunek bankowy. 

§ 6. 
1. Wniosek o przyznanie nagrody jest składany na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się: 
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe na poziomie, co najmniej mistrza 

województwa, w szczególności: kopie dyplomów, wycinki prasowe, zdjęcia,  

2) obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim klauzulę 
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz z oświadczeniem o 
wyrażeniu zgody na publikację wizerunku i danych osobowych, 

3) oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na które ma być wypłacona 
nagroda, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

W przypadku, gdy właścicielem rachunku bankowego nie jest kandydat do nagrody, 

właściciel rachunku bankowego ma obowiązek dołączyć do oświadczenia obowiązującą w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim klauzulę informacyjną o 
przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralną część klauzuli informacyjnej i 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku i danych osobowych kandydata 

do nagrody. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody wraz z załącznikami należy składać osobiście lub 

drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański albo za pomocą 
elektronicznej platformy usług administracji publicznych (ePUAP) do dnia 31 stycznia 

danego roku.  

4. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 3 decyduje data wpływu wniosku do 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

5. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim: www.bip.nowydworgdanski.pl.  

6. Wniosek o przyznanie nagrody, złożony na innym formularzu niż stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały, złożony bez koniecznych załączników, o których mowa ust.2 

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/


lub złożony w terminie późniejszym, niż określono w ust. 3 i ust. 4, pozostaje bez 

rozpatrzenia. 

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

§ 7. 
1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do dnia 31 marca danego roku 

rozpatruje wnioski o przyznanie nagrody i podejmuje w tej kwestii ostateczną decyzję. 
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody wnioskodawca jest powiadamiany 

drogą elektroniczną lub pisemnie. 

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może być 
przyznana w trakcie roku kalendarzowego. 

4. Informacja o przyznanych nagrodach umieszczana jest na stronie internetowej oraz 

portalach społecznościowych Powiatu Nowodworskiego. 

§ 8. 
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może, między innymi w przypadku naruszenia 
przez laureata ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych lub narażenia na szwank 
dobrego imienia Powiatu Nowodworskiego, pozbawić go przyznanej mu nagrody.  

 
§ 9. 

Tracą moc uchwały: 
1. 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. 

2. 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. 

 
§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe mają na celu wsparcie finansowe osób fizycznych odnoszących sukcesy sportowe w 
zawodach o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. 

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

11133) do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy 
określenie w sposób szczegółowy zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i 

wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 
Uchwała wywołuje skutki finansowe. Corocznie w budżecie Powiatu Nowodworskiego 

zaplanowane będą środki na Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

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.2.1.3 Wzrost aktywności sportowej mieszkańców Powiatu. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/…/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia ………………… 2021r. 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ  
POWIATU NOWODWORSKIEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH  

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE  
 

 

 
………………………………………………………… 

Nazwa wnioskodawcy 

 

………………………………………………………… 

Status prawny wnioskodawcy 

 

………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

 

 

Zarząd Powiatu 
w Nowym Dworze Gdańskim 
 
 
 

I. Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, dla:  

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej 
……………………………………………………...…… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………. 
 

II. Największe osiągnięcia kandydata, na poziomie, co najmniej mistrza 
województwa w roku poprzedzającym złożenie wniosku: 

...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

................................................................................................................................ ...................... 
 

III. Dodatkowe informacje i uwagi mogące mieć wpływ na decyzję o przyznaniu 

Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe: 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



............................................................................................................................. .......................... 
 

IV. Załączone do wniosku dokumenty: 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

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

V. Miejsce i data złożenia wniosku: 
 

............................................................................................................................. .................... 

 

VI. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy: 
 

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

 

VII. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …/…/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia ………………… 2021r. 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 
 

 
Dane Kandydata: 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………...…… 

PESEL …………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania………………………………………………………………………. 
Imiona rodziców ………….…………………...............................………………………. 
Nazwa Urzędu Skarbowego ………………………………………………………………  

 

Dane właściciela rachunku bankowego: 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………...……. 
Stopień pokrewieństwa z kandydatem do Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe1 ………………………………………... 
Adres zamieszkania2 ……………………………………………………………………….. 
                                                             
1 Uzupełnić w przypadku, gdy rachunek bankowy nie należy do kandydata do Nagrody Sportowej Powiatu 
Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 



 
 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na wypłatę Nagrody Sportowej Powiatu 
Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku ……...., na 
podany niżej rachunek bankowy: 

Nazwa Banku ……………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………… 

 

 

……………….…………………………….. 
Data i czytelny podpis właściciela 

rachunku bankowego  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
2 jw. 


