UCHWAŁA NR IX/70/11
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.
1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 31 i art. 35
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Powiatu
Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarząd Powiatu Pabianickiego może ustanawiać i przyznawać nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Przyznawane nagrody i wyróżnienia mogą być indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub
rzeczowym.
§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz innym osobom
wyróżniającym się w działalności sportowej.
§ 3. 1. Szczegółowe zasady, tryb oraz rodzaje i wysokość przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa
w § 2, określa Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/326/09 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 11 września 2009 r. wraz
z załącznikiem w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego
Florian Wlaźlak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 maja 2011 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH
WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB
KRAJOWYM
§ 1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1) osób fizycznych za prezentowany przez nie poziom i osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pabianickim.
§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane związanym z klubem sportowym z powiatu pabianickiego:
1) osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym;
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane także osobom
fizycznym trenującym w klubach poza powiatem pabianickim, które będąc jego mieszkańcami swoimi wysokimi
osiągnięciami we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym promują jednocześnie powiat
pabianicki.
§ 3. Ustala się następującą formę przyznawanych nagród i wyróżnień:
1) wyróżnienia mogą być przyznane w formie rzeczowej;
2) nagrody mogą być przyznane w formie pieniężnej lub rzeczowej.
§ 4. 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:
1) wyróżnienia w postaci: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą otrzymywać osoby fizyczne,
które osiągnęły sukces we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
2) nagrody w kwocie do 3 000 zł. brutto (trzy tysiące złotych brutto) mogą być przyznane osobom fizycznym za
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym;
3) nagrody w kwocie do 2 000 zł. brutto (dwa tysiące złotych brutto) mogą być przyznane osobom fizycznym za
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym;
4) nagrody w kwocie do 2 000 zł. brutto (dwa tysiące złotych brutto) mogą być przyznane trenerom prowadzącym
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Nagrody i wyróżnienia o jakich mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 mogą być przyznawane również osobom
niepełnosprawnym, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w rywalizacji sportowej oraz we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym.
§ 5. Zarząd Powiatu Pabianickiego może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na
wniosek:
1) związków, klubów lub stowarzyszeń sportowych;
2) środowiska sportowego;
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3) jednostek samorządu terytorialnego.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, o którym mowa w § 5 składa się z trzech części
i powinien być wypełniony następująco:
1) Część A wypełniana jest przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 5;
2) Część B wypełniana jest przez osobę nominowaną do nagrody lub wyróżnienia;
3) W przypadku składania wniosku o nagrodę lub wyróżnienie zespołowe, część A może dotyczyć całej drużyny,
zaś cześć B każdy zawodnik wypełnia indywidualnie;
4) Część C wypełnia Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki sportowe,
poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, takie jak np.:
1) protokoły, zaświadczenia bądź dyplomy wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub organizatora
zawodów;
2) wydruki z internetu z oficjalnych stron (z podaniem adresu strony internetowej).
3. Wniosek powinien być wypełniony rzetelnie i w sposób czytelny.
4. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane ujęte w części A i B.
5. We wniosku powinny być wskazane osiągnięcia za okres od dnia 1 września ubiegłego roku do dnia 31
sierpnia bieżącego roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.
6. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się wpisanie wszystkich osiągnięć z przebiegu kariery, ale tylko
w przypadku kiedy wniosek składany jest do Zarządu Powiatu Pabianickiego po raz pierwszy, a osiągnięcia w nim
wskazane nie były jeszcze przedmiotem rozpatrywania przez Zarząd w poprzednich latach.
§ 7. 1. Kompletne wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym wnioskujący, o którym mowa w §5, jest
zobowiązany złożyć w terminie do dnia 30 września bieżącego roku na okno podawcze (informacja) w budynku
"A" Starostwa Powiatowego w Pabianicach celem potwierdzenia daty jego złożenia.
2. Przed złożeniem wniosku na okno podawcze wnioskujący może w Wydziale Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich skontrolować kompletność składanych dokumentów.
§ 8. 1. Weryfikacji wniosków pod względem merytoryczno - formalnym dokonuje Wydział Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni
kalendarzowych.
3. Przy ocenie merytorycznej wniosków osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe brane są
pod uwagę następujące kryteria:
1) miejsce zajęte we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie;
2) ranga imprezy, podczas której zawodnik/drużyna zajęli wysokie miejsce;
3) liczba zdobytych wysokich miejsc w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym lub/i krajowym.
4. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) zasługi w osiąganiu wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym przez zawodników;
2) wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pabianickim.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku na okno podawcze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach po terminie wskazanym § 7 ust.
1;
2) nie usunięcia braków formalnych w terminie określonym w § 8 ust. 2;
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3) wnioskowania o nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia, za które już w latach poprzednich została przyznana
nagroda lub wyróżnienie.
§ 9. 1. Nagrody lub wyróżnienia przyznawane są w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie
Powiatu Pabianickiego, określonego uchwałą na dany rok budżetowy dla działu 926 kultura fizyczna i sport.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Zarząd Powiatu Pabianickiego po zasięgnięciu
opinii Powiatowej Rady Sportu.
3. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Zarząd Powiatu Pabianickiego podejmuje w formie
uchwały.
4. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego lub
równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia zawodnikowi.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
6. Zarząd Powiatu Pabianickiego w terminie nie później niż 30 dni od dnia zakończenia składania wniosków
podaje do publicznej wiadomości informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach poprzez zamieszczenie ich
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie
internetowej www.powiat.pabianice.pl w zakładce „sport”.
7. Osoby nagrodzone bądź wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie bądź pisemnie o terminie
spotkania podczas, którego wręczona zostanie mu nagroda bądź wyróżnienie.
8. Nagrody i wyróżnienia powinny być wypłacone lub wręczone do końca roku, w którym składany jest
wniosek.
9. Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej
nagród i wyróżnień, nie stanowią podstawy do roszczeń osób fizycznych, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ani zobowiązań organów Powiatu Pabianickiego do ich
przyznania
tym
osobom.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 maja 2011 r.
Wniosek
do Zarządu Powiatu Pabianickiego
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia

CZĘŚĆ A - Wypełnia wnioskodawca
1. Informacja na temat zawodnika, trenera, osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej (odpowiednie podkreślić)
2. Nazwisko i imię:

3. Nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia (pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem):

4. Uprawiana dyscyplina:
Olimpijska, nieolimpijska
(odpowiednie podkreślić);
5. Kategoria wiekowa:

6. Klasa sportowa (nie jest obowiązkowe do wypełnienia):

7. Nr licencji zawodnika (nie jest obowiązkowe do wypełnienia):

8. Nazwisko i imię trenera klubowego:

9. Osiągnięcia sportowe wg poniższej tabeli* (czytelnie):

*1. We wniosku powinny być wskazane osiągnięcia sportowe za okres od 1 września ubiegłego roku do dnia 31
sierpnia bieżącego roku, w którym składany jest wniosek (w szczególnych sytuacjach dopuszcza się wpisanie
wszystkich osiągnięć z przebiegu kariery, ale tylko w przypadku kiedy wniosek składany jest do Zarządu
Powiatu Pabianickiego po raz pierwszy a osiągnięcia w nim wskazane nie były jeszcze przedmiotem
rozpatrywania przez Zarząd w poprzednich latach).
2. Do wniosku nie należy wpisywać osiągnięć, które były już ujęte we wniosku w poprzednich latach, za
które osoba fizyczna, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej otrzymała
bądź nie otrzymała wyróżnienia lub nagrody.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki sportowe,
poświadczone za zgodność z oryginałem, takie jak: - protokoły, zaświadczenia bądź dyplomy wydane przez
odpowiedni polski związek sportowy lub organizatora imprezy - wydruki z internetu z oficjalnych stron (z
podaniem adresu strony internetowej i nr strony na której znajdują się podane wyniki).
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Lp.

Nazwa i miejsce
imprezy/zawodów

Data
imprezy/
zawodów

Kategoria
(indywidualna czy drużynowa)

Osiągnięcie
(z podaniem zajętego miejsca)

Osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej

Osiągnięcia sportowe na arenie ogólnopolskiej

Osiągnięcia sportowe na arenie wojewódzkiej

Inne osiągnięcia

.........................................................
miejscowość i data

...............................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć wnioskodawcy
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CZĘŚĆ B - Wypełnia nominowany do wyróżnienia/nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej** wypełnia rodzic/ opiekun
prawny)
Dane nominowanego do wyróżnienia/nagrody
1.

Nazwisko i imiona:

2.

Data i miejsce urodzenia:

Seria i nr dowodu osobistego:

3.

PESEL:

NIP:

4.

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania:

5.

Urząd Skarbowy***:

Telefon kontaktowy:

Dane rodzica/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
6.

Nazwisko i imiona:

7.

Data i miejsce urodzenia:

Seria i nr dowodu osobistego:

8.

PESEL:

NIP:

9.

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania:

10. Urząd Skarbowy***:

Telefon kontaktowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego
11. Nazwisko i imię posiadacza rachunku bankowego (na który ma być dokonany przelew przyznanej nagrody):

12. Adres zamieszkania posiadacza rachunku (zgodny z adresem podanym w banku):

13. Nazwa banku (oddziału):

14. Numer rachunku bankowego:

** Za osobę niepełnoletnią uznaje się nominowanego do nagrody lub wyróżnienia, który na dzień składania
wniosku nie ma ukończonych 18 lat.
*** Urząd Skarbowy odpowiedni dla rozliczeń podatkowych (składanych deklaracji podatkowych)
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Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przelew bankowy na w/w konto i potwierdzam, iż wszystkie informacje
złożone we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych
z 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883 z późn. zmianami).

.........................................................
miejscowość i data

......................................................................................................
podpis osoby nominowanej do wyróżnienia/nagrody lub rodzica/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
CZĘŚĆ C - Wypełnia Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Opinia Powiatowej Rady Sportu

.........................................................
miejscowość i data

......................................................................................................
podpis Przewodniczącego Powiatowej Rady sportu lub wyzanczonego członka PRS
Decyzja Zarządu Powiatu Pabianickiego:

.........................................................
miejscowość i data

....................................................................
podpis i pieczęć Starosty Pabianickiego
1. Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie
wniosku.
2. Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym należy składać na okno podawcze do dnia 30 września
br. (informacja) w budynku A (parter) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2
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