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"
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 2015 r. poz. 1445), w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) uchwala się:
§ 1.
Uchwala się „Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki
sportowe” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 3.
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 XII/83/2015
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nagrody sportowe zwane dalej nagrodami przyznaje się zawodnikom w różnej kategorii wiekowej,
osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
§ 2.
1. Nagrody przyznawane są za wysokie osiągnięcia i wyniki raz w roku, za wyniki poprzedniego roku
kalendarzowego.
2. Nagrody przyznaje się w ramach przyznawanych na ten cel środków finansowych ujętych
w budżecie Powiatu Nowodworskiego.
3. Nagrody mają charakter finansowy.
ROZDZIAŁ II
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 3.
1. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w drodze uchwały, po uprzednim
rozpatrzeniu wniosków.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
3. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia niżej wymienione kryteria:
1) uprawia
nieolimpijską;

dyscyplinę

sportu

olimpijską,

paraolimpijską

lub

dyscyplinę

sportu

2) posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu, na poziomie co najmniej
mistrza województwa;
3) przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych, zasad
i czystej gry, wywiązując się nienagannie ze swoich powinności, jako sportowca;

fair

play

4) warunki określone w pkt. 1-3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział
w dyscyplinach drużynowych.
4. Przyznanie nagrody zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu innych nagród
i wyróżnień.
5. Wniosek o przyznanie nagrody składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 31 marca każdego roku.
6. Z wnioskami o przyznanie nagród mogą występować kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe,
stowarzyszenia sportowe, instytucje i jednostki realizujące zadania z zakresu sportu oraz osoby fizyczne.
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7. Załącznikami do wniosku są:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, potwierdzające osiągnięte
wyniki sportowe;
2) wycinki prasowe;
3) zdjęcia;
4) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.
8. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
9. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) pisemnego cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę;
3) pisemnej rezygnacji kandydata;
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie od otrzymania
pisma informującego.
10. Zarząd Powiatu rozpatrzy wnioski do dnia 31 maja danego roku.
11. Informacja o nagrodzonych umieszczona
Nowodworskiego, www.nowydworgdanski.pl.

będzie

na

stronie

internetowej

Powiatu

12. Nagrody wręczane będą podczas sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim lub innej
uroczystości powiatowej.
.
ROZDZIAŁ III
WYSOKOŚĆ NAGRÓD FINANSOWYCH
§ 4.
1. Nagroda dla poszczególnego kandydata przyznawana jest jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł,
dla zawodników dyscyplin sportu wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 2.
2. Podstawę przyznania nagrody stanowi kwota uchwalona w budżecie Powiatu Nowodworskiego na
dany rok budżetowy.
3. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród nie może przekroczyć
kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Nowodworskiego.
4. Przyznanie nagrody jak i odmowa jej przyznania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.
5. Od decyzji o przyznaniu nagrody jak i odmowie jej przyznania służy odwołanie do organu
administracji publicznej wyższej instancji.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe
zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe
stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25
listopada 2015 r.
Wniosek o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe
1) Informacja o wnioskodawcy:
Nazwa wnioskodawcy:

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

Adres wnioskodawcy:

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

Status prawny wnioskodawcy:

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

2) Informacja o zawodniku, któremu ma być przyznana nagroda:
Imię i nazwisko:

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

Data urodzenia:

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

Adres zamieszkania:

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

Telefon kontaktowy, e-mail:

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

Największe osiągnięcia sportowe:

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

Bieżące plany sportowe:

..................................................................
..................................................................
........................................................
Podpis Wnioskodawcy

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na ogłoszenie w mediach i materiałach
promocyjnych mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody.
.............................................................................
Podpis Zawodnika
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Uzasadnienie
Nagrody za wysokie wyniki sportowe mają na celu wsparcie finansowe dla zawodników odnoszących
sukcesy oraz reprezentujących Powiat Nowodworski na zawodach sportowych o randze wojewódzkiej,
krajowej i międzynarodowej.
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie do kompetencji organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy określenie w sposób szczegółowy zasad
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.
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