
Uchwala Nr X)V18512016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagr6d i wyr62nief za wybitne
osi4gniqcia sportowe oraz za osiqgnigcia w dzialalnoSci sportowej

Na podstawie art.3l i art.35 ust. 5 i 6 ustawy zdnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U
22016 r., poz. 176 zp62n. zm.) uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. Niniejsza uchwala okreSla:
1) szczeg6lowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje nagr6d i wyr6znieri dla os6b

ftrycznych za osi4gniEte wyniki sportowe,
2) szczeg6lowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje nagr6d i wyr6znieri dla trener6w

prowadz4cych szkolenie zawodnik6w osi4gaj4cych wysokie wyniki sportowe
w miqdzynarodowym wsp6lzawodnictwie sportowym lub w krajowym wsp6lzawodnictwie
sportowym,

3) warunki i tryb prryznawania oraz rodzaje wyr62nieri i nagr6d dla trener6w oraz innych
os6b wyr6zniajqcych siE osi4gniqciami w dzialalnoSci sportowej

zgodnie zzalqcznikiem do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siEZarzqdowi Powiatu w Olsztynie.

$ 3. Traci moc uchwala Nr XXXIYl3l2l20),0 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca
2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagr6d i wyr6znieri zawodnikom z terenu
powiatu olsztyriskiego osi4gaj4cym wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie
miEdzynarodowym lub krajowym, w tym w sporcie kwalifikowanym.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym
Woj ewodztwa Warmirisko - Mazurskiego.

Przewodniczqca
Rady w Olsztynie

Alicja Wqsik



Zalqcznik
do uchwaly Nr XX/185/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
zdnia22 grudnia 2016 r.

Zasady i tryb przyznawanio nagrdd i wyrdtniefi za osiqgnigte wyniki sportoh)e
oraz za osiqgnigcia w dzialalnoici sportowej.

$ l.
Osoby frryczne osi4gajqce wysokie wyniki sportowe, trenerzy prowadz4cy szkolenie zawodnik6w
osi4gaj4cych wysokie wyniki sportowe w miEdzynarodowym wsp6lzawodnictwie sportowym lub
w krajowym wsp6lzawodnictwie sportowym oraz inne osoby wyr6zniaj4ce siE osi4gniEciami
w dzialalnoSci sportowej mog4 otrzymywa6 nagrody i wyr6znienia.

$2.
Wyr62nienia i nagrody mogq. byc przyznawane osobom frrycznym, stale zamieszkalym na terenie
powiatu olsztyriskiego.

$3.
Wyr62nieniami dla os6b, o kt6rych mowa w $1 s4: puchary, statuetki, dyplomy, medale, gratulacje.

$4.
Nagroda moze miei formE pienig2nq ilhtb rzeczow4. WartoSd nagr6d rzeczorych i finanso!\ych
ustala sig maksymalnie do kwoty przewidzianej w uchwale budzetowej na nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeh (dzial 926, rozdz. 92605, $3020) w danym roku
kalendarzowym.

$s.
1. Nagrody i wyr6znienia mogq byd przyznane zawodnikom biorEcym udzial. we

wsp6lzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami
odpowiedniego zwrqzku sportowego, kt6rzy :

1) brali udzial w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Swiata lub
Europy;

2) zajqli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach w randze
mistrzostw Polski;

3) zajqli medalowe miejsca w innych miqdzynarodowych zawodach sportowych;
4) zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu;
5) ustanowili rekord Swiata, Europy lub Polski;
6) osi4gnqli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs zeglarski dookola

Swiata lub zdobycie trudnego szcrytu g6rskiego.
2. Nagrody i wyr62nienia mog4 byt przyznane wychowankom specjalnych oSrodk6w szkolno -

wychowawczych oraz dzieciom i mlodziery z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 kt6rzy brali
tdzial orazzajEli medalowe miejsca w imprezach sportowych r6znego szczebla.

$6.
l. Nagrody i wyr6znienia za osi4gniEcia indywidualne moge by(, prryznawane lqcznie.
2. W dyscyplinach druZynowych wyr6znienie otrzymuje kazdy zawodnik druzyny, kt6ra osi4gnEla

wyniki opisane w $5.

$7.
1. Tytul ,,Sportowiec Roku Powiatu Olsztyfrskiego" moze bycprryznany w kaZdym roku osobom,

kt6re osi4gngly najwyzsze wyniki sportowe okreSlone w $5, w danej kategorii:
1) dzieci w wieku do lat l3;
2) mlodzieZw wieku 14 - 18 lat;
3) kategoria open - powyZej osiemnastego roku irycia;
4) osoby niepelnosprawne.

2. Osoby, o kt6rych mowa w ust. 1 wyr62nione tytulem ,,Sportowca Roku Powiatu



Olsayfrskiego" otrzymuj4nagrodE rzeczowqi/lub pieniEanqw wysokoSci do 1 000,00 zl.
3. Zarzqd Powiatu w Olsztynie moze nie przyzna6 w danej kategorii tytulu ,,sportowca Roku

Powiatu Olsztyriskiego", jezeli w roku poprzedzajqcym przyznanie tytulu Zadna osoba nie
osi4gngla odpowiednio wysokich wynik6w sportowych.

$8.
1. Nagrody i wyr6znienia mog4 byc przyznawane trenerom prowadz4cym szkolenie zawodnik6w

osi4gajqcych wysokie wyniki sportowe, o jakich mowa w $5.
2. Tytul ,,Trener Roku Powiatu Olsztyriskiego" prryznaje sig w kaZdym roku jednej osobie, kt6ra

prowadz4c szkolenia doprowadzila zawodnik6w do osiqgania najv,ryZszych wynikow
sportowych w migdzynarodowym wsp6lzawodnictwie sportowym lub w krajowym
wsp6lzawodnictwie sportowym.

3. Zarzqd Powiatu w Olsztynie moze nie przyznai tytulu ,,Trenera Roku Powiatu Olsztyriskiego",
jeZeh w danym roku Zadna osoba nie wykazala siq odpowiednimi osi4gniqciami.

$e.
l. Nagrody i wyr62nienia mogq by(, przyznawane trenerom i innym osobom wyroiniaj4cym siq

osi4gnigciami w dzialalnoSci sportowej.
2. Tytul ,,Zaslu2ony dla Sportu" przyznap siE w kaZdym roku jednej osobie, kt6ra jako trener,

dzialacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawod6w sportowych przyczynlla
siq do osi4gniEcia wysokich wynik6w sportowych przez zawodnik6w zamieszkalych na terenie
powiatu olsztyriskiego oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie
powiatu.

3. Tytul ,,ZasluZony dla Sportu" jedna osoba moZe otrzyma6 tylko jeden raz.

$ 10.

l. Kandydatury do wyr6znieri i nagr6d mogq zglasza(,: kluby sportowe dzialajqce na terenie
powiatu olsztyriskiego lub ruzeszajqce zawodnik6w stale zamieszkalych na terenie powiatu
olsztyriskiego, Starosta Olsayfrski, radni Rady Powiatu w Olsztynie, wlaSciwe zwiqzki
sportowe.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyr62nienia nalefr zloZyt w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia kazdego roku za rok poprzedni
(decyduje data wplywu). Wz6r wniosku stanowi zalqcznik do niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku naleiry dolqcry(, dokumenty potwierdzaj4ce osiqgniqcie wysokich wynikow
sportowych lub osi4gniE6 w dzialalnoSci sportowej (kopie dyplom6w, zalwiadczen, medal|
itp.).

4. W razie stwierdzenia we wniosku brak6w formalnych wnioskodawca jest zobowiqzany do ich
usuniEcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek pozostawia siE bez rczpoznania w przypadku:
1) zlohenia po terminie,
2) niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w $ 5,

3) cofniEcia wniosku przez wnioskodawcE lub pisemnej rerygnacji kandydata,
4) zloZenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,
5) brak6w formalnych, jeheli nie usunigto ich w .vqyznaczonym terminie.

$ 11.

l. Wszystkie wyr62nienia i nagrody przyznaje Zarzqd Powiatu w Olsztynie na podstawie
stosownej uchwaly, w kt6rej okreSlona zostanie forma i wysokoS6 prryznanej nagrody lub
forma prry znanego wyr62nienia.

2. Zarzqd Powiatu w Olsztynie moZe przyzna(, szczegolne nagrody i wyr6mienia za wybitne
osi4gniEcia sportowe we wsp6lzawodnictwie miqdzynarodowym i krajowym, w tym promuj4ce
sport dzieci i mlodziery.

3. Uchwala w sprawie wyr62niefr i nagr6d podejmowana jest w terminie do korica marca kazdego
roku, po zapoznaniu sig z opiniami i wnioskami komisji wlaSciwej ds. sportu oraz Rady Sportu
Powiatu Olsztyriskiego.
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Data zloZenia wniosku
(wypelnia organ przyj muj qcy)

WNIOSEK

o przy znanie nagrody/wyr6Znienia
za osiqgnigte wyniki sportowe/osiqgnigcia w dzialalnoSci sportowej

zawodnik/trener/dzialacz spo rtowy'
w roku

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA:
1. ImiE i nazwisko...
2. Data i miejsce urodzenia
3. Miejsce zamieszkania (dane adresowe, tel. kontaktowy)

Klub/Stowarzyszenie
Kategoria zawodnika
Licencja (o ile dotyczy)
OkreSlenie dyscypliny sportowej

III. INFORMACJE O ZAWODNIKU / DRUZYNIE / TRENERZE I DZIALACZIJ
SPORTOWYM (caloksztalt dotychczasowej dzialalno5ci)

III. UZASADNIENIE (wskazanie osiqgnigcia/osi4gnigd w danym roku, za kt6re ma byd
przyzn na nagroda/wyrri2nienie; najlepsze osi4gnigcia lub wyniki sportowe - sportowcy
niepelnosprawni bgdqcy uczniami szk6l lub wychowankami plac6wek oSwiatowych).

LVyraiam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbqdnych do procedury zwiqzanej

z przyznawaniem nagr6d i wyr62niefi zo osiqgniqte wyniki sportowe oraz za osiqgniqcia w dziqlalnoici sportowej,
zgodnie z ustawqz dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

(miejscowo56, data)
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I niewlaSciwe skreslii

(podpis wnioskodawcy)


