
 

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr ...... z dnia............... 
 
                                            
                                                
                                                     Uchwała Nr ....../......./2015 
                                                        Rady Powiatu w Kłobucku 
                                                        z dnia ....................... 2015 roku 
 
 
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej 
 
 
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 8 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
/ t.j.Dz.U.2015, poz.1445 /,  art.31 ust.1 i ust.3  i art. 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
/ t.j.Dz. U. 2014, poz. 715 z późn. zm./, po przeprowadzonych konsultacjach zgodnie z uchwałą 
nr 303/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji oraz zgodnie z uchwałą Nr …………… Zarządu Powiatu z dnia ...... grudnia 
2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych, zebranych w ramach konsultacji 
 
 

uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 
1.Przyznawanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz znaczące osiągnięcia w działalności sportowej, 
stanowią wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników, trenerów oraz działaczy biorących udział 
we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w powiecie kłobuckim. 
2.Nagrody i wyróżnienia sportowe mogą otrzymywać zawodnicy i drużyny zrzeszeni w stowarzyszeniach 
kultury fizycznej, w tym również uczniowskich klubach sportowych,  mających siedziby na terenie powiatu 
kłobuckiego i prowadzących działalność na jego terenie, także w sekcjach sportowych ośrodków sportu 
i rekreacji gmin powiatu kłobuckiego. 
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kryterium formalne, o którym mowa w pkt.2 może być 
uznane za spełnione przez zawodnika, który jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę poza 
terenem powiatu kłobuckiego, jeżeli spełnia warunki określone w pkt 1 i promuje powiat kłobucki na arenie 
ogólnopolskiej bądź międzynarodowej.  
4.Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom, którzy uprawiają dyscypliny sportu określone 
w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, 
w których mogą działać polskie związki sportowe /Dz.U. 2009, Nr 147, poz.1196/. 
5.Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za znaczące osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia.  
6.W roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie dla danego zawodnika, 
trenera lub działacza. 

 
§ 2 

1. Nagrody mają formę finansową w wysokości określonej w § 3.  
2. Wyróżnienia mogą mieć formę dyplomu, listu gratulacyjnego, statuetki, patery lub pucharu.  
 

§ 3 
1. Za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu międzynarodowym przyznaje się nagrodę 
pieniężną w wysokości  300 zł 
2. Za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu ogólnopolskim  przyznaje się nagrodę 
pieniężną w wysokości 200 zł 
3. Za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu wojewódzkim przyznaje się nagrodę 
pieniężną w wysokości 100 zł. 
4.Za osiągnięcia sportowe drużyny /gry zespołowe/ na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy 
międzynarodowym  przyznaje się nagrodę w kwocie 500 zł. 
5. Za osiągnięcia w sportowym współzawodnictwie szkół przyznaje się zawodnikom/zawodniczkom nagrodę 
w kwocie 100 zł. 
6.Za osiągnięcia drużyny w sportowym współzawodnictwie szkół przyznaje się nagrodę w kwocie 300 zł. 



 

 
§ 4 

Wyróżnienie może być przyznane trenerom/działaczom, będącym członkami lub pracownikami klubu 
sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej bądź uczniowskiego klubu sportowego prowadzącym 
szkolenie  
zawodników uzyskujących znaczące wyniki sportowe, a także innym osobom fizycznym mającym 
szczególny wkład w promocję i rozwój sportu na terenie powiatu kłobuckiego. 

 
§ 5 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Zarząd Powiatu z własnej  inicjatywy lub na wniosek złożony przez:  
1) właściwy Polski Związek Sportowy, 
2) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury fizycznej,  
3) klub sportowy zrzeszający osobę, na rzecz której składa się wniosek, 
4) stowarzyszenie kultury fizycznej, 
5) komisję Rady Powiatu w Kłobucku właściwą ds. sportu,  
6) zainteresowanego zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zawodników 
niepełnoletnich).  
2.Wniosek o nagrodę bądź wyróżnienie za osiągnięcia w sporcie szkolnym zawodnika/zawodniczki/drużyny 
składa Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku. 
3.Każdy podmiot wymieniony w pkt.1 ust.1,2,3,4,5 może złożyć w danym roku kalendarzowym trzy wnioski 
indywidualne i jeden wniosek drużynowy /gry zespołowe/. 
 

§ 6 
1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:  
1)  nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,  
2) imię (imiona) i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania, nr PESEL oraz numer rachunku bankowego,  
3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika,  
za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana, 
4) oświadczenie zawodnika o nie popełnieniu czynu karalnego,  
5) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, 
6) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego  
we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym  lub wojewódzkim: obowiązkowo komunikat końcowy 
zawodów i dodatkowo ksero dyplomów, powołanie do kadry itp. 
3. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego,  
w terminie do końca lutego każdego roku.  
4. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi do końca marca każdego roku.  
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:  
1)  złożenia po terminie określonym w § 6 ust.3,  
2)  pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,  
3) braków formalnych wniosku, pomimo wezwania w terminie 7 dni do ich uzupełnienia przez 
wnioskodawcę.  
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody/wyróżnienia. 
7. O  ilości i rodzaju przyznawanych nagród i wyróżnień decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu, biorąc pod 
uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu w danym roku. 
8. Wzór  wniosku dla zawodnika/zawodniczki stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
9. Wzór wniosku dla drużyny stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
10. Wzór wniosku dla trenera/działacz stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 
  

§ 7 
1. Zarząd Powiatu przyznaje nagrody i wyróżnienia po weryfikacji i zaopiniowaniu wniosku przez Komisję 
powołaną zarządzeniem przez Starostę Kłobuckiego.  
2. Informację o przyznaniu nagród i wyróżnień Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz zamieszczenie na stronie 
internetowej Powiatu.  
3.Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi najpóźniej do końca maja każdego roku. 
4. Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Wydział właściwy 
ds. sportu. 
 

§ 8 
Nagroda/wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane, bądź 
w przypadku ujawnienia okoliczności i naruszenia zasad współzawodnictwa i etyki sportowej, podlega 
zwrotowi  wraz z ustawowymi odsetkami od dnia jej wypłaty na rachunek bankowy Powiatu Kłobuckiego. 
 



 

 
 
 

§ 9 
Traci moc uchwała Nr 153/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 
 

§ 10 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 
 

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


