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Uchwała Nr ………….. 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia ………………….. 

 
w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3  

i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263) Rada 

powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustanawia się nagrodę sportową pod nazwą „Nagroda Starosty Jarocińskiego dla Najlepszego 

Sportowca”, zwaną dalej „Nagrodą”.  

2. Ustanawia się następujące rodzaje nagród:  

1) nagrody finansowa;  

2) nagrody rzeczowa;  

§ 2 

1. Ustanawia się wyróżnienia, które mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom 

sportowym za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym luz za wkład w rozwój sportu. 

2. Ustanawia się następujące rodzaje wyróżnień:  

1) dyplomy uznania;  

2) puchary; 

3) statuetki; 

4) upominki rzeczowe; 

5) medale.  

 

§ 3 

1. Nagroda i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe  

we współzawodnictwie sportowym krajowym i zagranicznym w roku poprzedzającym jej 

przyznanie, przez które rozumie się: 

1) udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach świata, 

uniwersjadach letnich lub zimowych; 

2) ustanowienie rekordu kraju, Europy lub świata; 
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3) zajęcie 1,2,3 miejsce na Pucharach Świata i Pucharach Europy;  

4) zajęcie 1,2,3 miejsca na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców i  juniorów  

i juniorów młodszych;  

5) zajęcie 1,2,3 miejsce w Pucharze Polski seniorów, młodzieżowców i  juniorów i juniorów 

młodszych;  

6) zajęli 1,2,3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

7) uzyskanie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze  

(np. zdobycie trudnego szczytu górskiego, odbycie samotnego rejsu).   

 

§ 4 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie dla sportowca lub grupy sportowców spełniających co 

najmniej jeden z poniższych warunków:  

1) należących do klubu sportowego mającego siedzibę na terenie powiatu jarocińskiego;  

2) mającego stałe zamieszkanie na terenie powiatu jarocińskiego;  

3) będącego uczniem szkół prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego.  

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Komisja, powołana przez Starostę.  

3. Kadencja Komisji pokrywa się z kadencją Rady Powiatu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać Nagrodę również wyróżniającemu 

się trenerowi, pracującemu w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie powiatu 

jarocińskiego lub trenerowi zamieszkałemu na terenie powiatu jarocińskiego.  

 

§ 5 

1. Nagroda i wyróżnienie przyznawana będzie na uzasadniony wniosek Starosty Jarocińskiego, 

właściwej do spraw sportu Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego, dyrektora szkoły, związków 

sportowych lub klubów sportowych działającego  na terenie powiatu jarocińskiego, osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu jarocińskiego.  

2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym sportowiec osiągnął 

wybitne wyniki sportowe.  

3. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.  

 

 

§ 6 

Wysokość kwoty przeznaczonej na Nagrodę Starosty Jarocińskiego dla Najlepszego 

Sportowca  ustalana jest corocznie w budżecie powiatu i w przypadkach:  
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1) nagrody indywidulanej – nie może przekroczyć 1.000,00 zł; 

2) nagrody zespołowej – nie może przekroczyć 1.000,00 zł;  

3) nagrody, o której mowa w § 4 ust. 4 – nie może przekroczyć 1.000,00 zł.  

 

§ 7 

„Nagroda Starosty Jarocińskiego dla Najlepszego Sportowca” wręczana jest na sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego lub w inny uroczysty sposób.  

 

§ 8 

1. Komisja określona w § 4 ust. 2 pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia w przypadku 

odebrania uprawnień do osiągniętych wyników. 

2. Komisja pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia po uzyskaniu informacji od podmiotów, 

które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, albo z własnej inicjatywy. 

3. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Starosta informuje pisemnie zawodnika, a także 

wnioskodawcę oraz określa sposób i termin zwrotu nagrody lub wyróżnienia.   

 

§ 9 

Traci moc uchwała nr LII/348/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie 

ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz. 4473 

ze zm.).      

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego 

 

§ 11 

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

Województwa Wielkopolskiego.   

 

 

 

 

 

   Przewodniczący  

              Rady Powiatu Jarocińskiego 

 

             Jan Szczerbań 
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UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr …………..…. 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia ……………………. 

 

 
w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych 

 

Na podstawie art. 35 ust 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, jednostki samorządu 

terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.  

Jednocześnie zgodnie z ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród 

pieniężnych oraz rodzaj wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych biorąc pod uwagę znaczenie 

osiągnieć dla danej społeczności lokalnej.  

 Niniejsza uchwała ma na celu precyzyjne i dokładne ustalenie warunków przyznawania 

nagród sportowych. W trakcie ewaluacji wielu dziedzin sportowych, zmiany kategorii wiekowych  

i zwiększeniu ilość zawodów sportowych, konieczne było zaktualizowanie zapisów poprzedniej 

uchwały, które zostały skonsultowane ze środowiskiem sportowym działającym na terenie powiatu 

jarocińskiego. 

W zawiązku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr …………… 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia ……………………… 

  

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

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

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

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

(nazwa klubu, stowarzyszenia; adres) 

 

 

 

Zarząd Powiatu  

Jarocińskiego 

 

 

 Na podstawie Uchwały Nr .......... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .......................  

w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych 

składamy wniosek 

o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla sportowca / trenera*: 

Imię i nazwisko:  ................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania:.............................................................................................................................. 

Data urodzenia: ..................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji sportowca/ trenera 

…………………………………………………………. 

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

za osiągnięcie w ............................... roku wyniku sportowego: 

(rodzaj osiągnięcia - opisowo: miejsce, data uzyskania, itp.) 

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

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

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

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

 

Załącznik: 

1. potwierdzenie wyniku sportowego 

 

 

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

(podpis osoby reprezentującej) 
* niepotrzebne skreślić 


