
Projekt 

 

UCHWAŁA NR ……………/20…. 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………………. 

 

w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za 

wysokie osiągnięcia sportowe 

 

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

z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się Zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysokość nagród i wyróżnień za 

wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym, stanowiące załącznik do uchwały. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na cele określone w ust. 1 będzie 

określana corocznie w dziale 926, rozdziale 92695 budżetu Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XIV-102/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm) powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Do 

wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady powiatu – art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

 Jak wynika z przepisu art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 

127, poz. 857 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia 

i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 

uchwały, określa warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa 

w ust. 5, oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie 

osiągnięć dla danej społeczności lokalnej (art. 35 ust. 6 wyżej cyt. ustawy). 

 

 Wybitne wyniki sportowe zasługują na szczególne wyróżnienia. Uczestnictwo w takich 

zawodach sportowych jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Europy czy Polski to 

osiągnięcia wyjątkowe, świadczące o klasie zawodnika i jego talencie. Każdy taki sukces 

sportowy wpływa w znaczącym stopniu na pozytywny wizerunek  regionu, z którego wywodzi 

się sportowiec oraz ma szczególny wpływ na zainteresowanie sportem wśród dzieci i młodzieży. 

 Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlega konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1216135:part=a4u1:nr=1&full=1


 
Załącznik 

do Uchwały Nr …………../2015 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia ……………..2015 r. 

 

 

Zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysokość 

nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe. 

 

 

§ 1 

1. Zawodnikom indywidualnym, zawodnikom wchodzącym w skład drużyn sportowych, 

którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. 

2. Trenerom, prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być 

przyznawane nagrody. 

3. Uprawnionymi do nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1, są zawodnicy 

posiadający licencję zawodnika w kategoriach wiekowych od juniorów do seniorów i 

uprawiający jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje się w wykazie polskich 

związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej. 

4. Uprawnionymi do nagród, o których mowa w ust. 2, są trenerzy działający w klubach 

sportowych, a także w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej. 

 

§ 2 

1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są: związek, 

klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w którym zrzeszeni są zawodnicy i trenerzy. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom za osiągnięcie wysokich 

wyników sportowych, przez co należy rozumieć: 

1) we współzawodnictwie międzynarodowym: 

a) zajęcie miejsc od I do VII w Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Pucharach Europy, Paraolimpiadach; 

b) zajęcie miejsc od I do X w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, 

Igrzyskach Paraolimpijskich, 

2) we współzawodnictwie krajowym: 

a) zajęcie miejsc od I do V w Mistrzostwach Polski 

3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za wysokie wyniki sportowe indywidualne 

lub drużynowe. 

4. W konkurencjach zespołowych nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom 

klubów, które tworzą drużynę sportową, biorącą udział we współzawodnictwie ligowym  

rangi ogólnopolskiej. 

5. Zawodnicy, którym mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia, winni posiadać stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego. 

6. Drużyny, o których mowa w ust. 4, winne być zgłoszone do rozgrywek przez kluby 

mające swą siedzibę na terenie Powiatu Wołomińskiego. 

7. Nagrodę mogą otrzymać trenerzy za szkolenie zawodników uprawiających sport 

w stowarzyszeniach i klubach mających swą siedzibę na terenie Powiatu Wołomińskiego 

i   osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym 

i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

8. Przyznanie nagrody trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego 

przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. 

9. Trenerzy, o których mowa w ust. 7, winni posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Powiatu Wołomińskiego. 

 



§ 3 

1. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień: 

1) nagrody pieniężne: 

a) dla zawodników indywidualnych w wysokości do 3000 zł; 

b) dla drużyn w wysokości do 3000 zł; 

c) dla trenera, lub działacza sportowego w wysokości do 2000 zł, 

2) nagrody rzeczowe o wartości do 1000 zł, 

3) wyróżnienia: 

a) Tytuł Sportowca Roku Powiatu Wołomińskiego; 

b) Puchar Starosty Wołomińskiego. 

2. Wyróżnienia i nagrody rzeczowe mogą być przyznawane łącznie z nagrodą pieniężną. 

 

§ 4 

1. Nagrody i wyróżnienia w danym roku przyznawane są za wysokie wyniki sportowe 

osiągnięte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w terminie 

do dnia 31 stycznia w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. 

Prądzyńskiego 3. 

3. Nagrody lub wyróżnienia będą przyznawane po rozpatrzeniu poprawnie wypełnionego 

wniosku, którego wzór określa załącznik do niniejszych zasad, i wręczane w terminie do 

dnia 31 marca. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) cofnięcia go przez wnioskodawcę, 

2) rezygnacji kandydata z ubiegania się o wyróżnienie lub nagrodę, bądź śmierci 

kandydata, 

3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w wyznaczonym 14 dniowym terminie. 

 

§ 5 

1. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 4, przyznaje Starosta Wołomiński. 

2. Starosta Wołomiński, przyznając nagrody i wyróżnienia, kieruje się względami 

określonymi w § 2. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia opiniowane są przez Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego. 

4. Nagrody i wyróżnienia za to samo osiągnięcie mogą być przyznane tylko jeden raz w 

roku. 

 

§ 6 

Starosta Wołomiński może przyznać nagrodę i wyróżnienie z własnej inicjatywy po uzyskaniu 

opinii Zarządu Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 7 
Wzór wyróżnienia dla Sportowca Roku Powiatu Wołomińskiego oraz Pucharu Starosty 

Wołomińskiego ustali Zarząd Powiatu Wołomińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik 



do Zasad, trybu przyznawania, rodzaju 

oraz wysokości nagród i wyróżnień za 

wysokie osiągnięcia sportowe 

…………………………………………. 

(wnioskodawca) 

………………………………………..... 

(tel. kontaktowy) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH 

WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM I 

KRAJOWYM 

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

(imię i nazwisko zawodnika/ trenera/ data urodzenia; miejsce zamieszkania) /nazwa klubu lub 

stowarzyszenia 

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

(dyscyplina sportu) 

Oświadczam, że zawodnik /trener *(należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich 

kwadratach): 

 jest członkiem klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę na terenie 

Powiatu Wołomińskiego,  

 jest mieszkańcem Powiatu Wołomińskiego, 

 uprawia, trenuje lub jest związany z jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje się w 

wykazie polskich związków sportowych pod nr …..... prowadzonym przez ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej, 

 cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną, 

 

1. Wnioskuję o przyznanie (należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich kwadratach): 

 nagrody: 

  finansowej w wysokości …………………………… 

  rzeczowej, poprzez zakup…………………………………………………………………… 

2. Osiągnięcia zawodnika zgodnie z § 2 Zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i 

wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe (należy zaznaczyć właściwe - w przypadku trenera 

zaznaczyć osiągnięcia zawodnika do których realizacji się przyczynił): 

 w dyscyplinach indywidualnych we współzawodnictwie krajowym zajął miejsce od pierwszego do 

piątego w mistrzostwach Polski  

 uczestniczył w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie związki 

sportowe. 

 we współzawodnictwie międzynarodowym 

 a) zajął miejsce od I do VII w Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, 

Pucharach Świata, Uniwersjadach, Pucharach Europy, Paraolimpiadach; 

b) zajął miejsce od I do X w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach 

Paraolimpijskich, 

 inne (należy wymienić). 



 

 

 

3. Opis osiągnięć zawodnika / trenera *: 

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

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

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

4. Opinia o zawodniku / trenerze *: 

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

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

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

 

 

………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1) w przypadku zawodników, trenerów zrzeszonych, dokument potwierdzający członkostwo w klubie, 

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, 

3) …............................................................................................................................................................ 

DECYZJA STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 

1. Zgodnie z uchwałą nr ……………... Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia ………………………. 

przyznaję / nie przyznaję* nagrodę rzeczową / finansową* w wysokości ……………………………... 

/ w formie*………………………………………………….. 

2. Zgodnie z uchwałą nr ………………… Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia …………………………. 

przyznaję / nie przyznaję* wyróżnienie w formie……………………………. 

 

 

………………………………… 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 


