
 

 

UCHWAŁA NR LXI/356/2014 

RADY POWIATU W LUBINIE 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz wysokości nagród Powiatu Lubińskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w seniorskim 

współzawodnictwie międzynarodowym. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje Regulamin dotyczący szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

wysokości nagród Powiatu Lubińskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w seniorskim 

współzawodnictwie międzynarodowym - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

K. Kosztyła

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 października 2014 r.

Poz. 4043



 

Załącznik do Uchwały Nr LXI/356/2014 

Rady Powiatu w Lubinie 

z dnia 24 września 2014 r. 

Regulamin 

dotyczący szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród Powiatu 

Lubińskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w seniorskim współzawodnictwie 

międzynarodowym. 

§ 1. 

1. Nagroda sportowa Powiatu Lubińskiego zwana dalej „nagrodą” jest jednorazowym świadczeniem 

pieniężnym, które jest wyrazem uznania za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego  

we współzawodnictwie międzynarodowym. 

2. Nagroda sportowa może zostać przyznana osobie fizycznej stale zamieszkałej na terenie Powiatu 

Lubińskiego bądź reprezentującej klub sportowy z terenu Powiatu Lubińskiego. Nagrodę można 

przyznać zawodnikowi, który w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku spełnił co najmniej 

jedno z następujących kryteriów: 

a) zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

b) zdobył medal na mistrzostwach Świata w konkurencjach olimpijskich, 

c) zdobył medal na mistrzostwach Europy w konkurencjach olimpijskich. 

 

§ 2. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody składa zawodnik, trener lub klub sportowy, w którym jest zrzeszony. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr. 1 do 

niniejszego Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć komunikaty końcowe zawodów lub protokoły 

potwierdzające osiągnięcia sportowe wymienione we wniosku o przyznanie nagrody. 

3. Wnioski mogą być składane w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie przy  

ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, pok. 113, do dnia 30 listopada każdego roku. 

4. Oceny formalnej wniosków dokonuje Komórka zajmująca się obsługą Zarządu Powiatu. 

 

§ 3. 

1. Nagrody przyznaje i pozbawia ich Zarząd Powiatu w drodze uchwały.  

2. Zarząd przyznaje nagrody biorąc pod uwagę ocenę formalną. 

3. Nagrody przyznawane są w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu  

Lubińskiego. 

4. Wnioskodawca zostanie poinformowany o treści podjętej uchwały w terminie 14 dni od dnia  

podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu. 
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§ 4. 

1. Wysokość nagrody dla zawodnika wynosi: 

1) za zdobycie medalu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich: 

a) złotego  50 000,00 zł 

b) srebrnego 30 000,00 zł 

c) brązowego 20 000,00 zł 

2) za zdobycie medalu na mistrzostwach Świata w konkurencjach olimpijskich: 

a) złotego  30 000,00 zł  

b) srebrnego  20 000,00 zł 

c) brązowego  10 000,00 zł 

3) za zajęcie medalowego miejsca na mistrzostwach Europy w konkurencjach olimpijskich: 

a) złotego  20 000,00 zł  

b) srebrnego  10 000,00 zł 

c) brązowego    5 000,00 zł 

 

2. W przypadku, gdy w danym roku budżetowym liczba osób spełniających warunki wymienione  

w § 1 ust. 2 przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu 

Lubińskiego, pierwszeństwo w otrzymaniu nagrody mają zawodnicy, którzy zdobyli medale                       

na imprezach rangi Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. 

3. W przypadku, gdy w danym roku budżetowym liczba osób spełniających warunki wymienione  

w § 1 ust. 2 przekroczy wartość środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Lubińskiego 

i nie ma zastosowania §4 ust. 2, nagrody dzieli się proporcjonalnie do rangi zajętego miejsca 

medalowego. 

 

§ 5. 

1. Zarząd Powiatu Lubińskiego może pozbawić nagrody, jeżeli zawodnik został prawomocnie 

pozbawiony wyróżnienia sportowego, które było podstawą przyznania nagrody. 

2. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych nagród i osiągniętych wyników podlega ogłoszeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród Powiatu Lubińskiego 

za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w seniorskim współzawodnictwie 

międzynarodowym 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY  

DLA OSOBY FIZYCZNEJ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE  

 

Imię i nazwisko kandydata 
 

 

Imię ojca, imię matki  

Data i miejsce urodzenia 
 

 

 

Adres zamieszkania 

 

ul. ..................................... nr .................   

 

kod pocztowy.....................miejscowość....................... 

 

gmina..................................powiat.................................. 

Nazwa i adres właściwego  

Urzędu Skarbowego 

 

 

Urząd Skarbowy ................................................. 

 

ul. .............................          nr .................   

 

kod pocztowy.....................miejscowość........................ 

 

gmina..................................powiat.................................. 

 

Telefon 

 

 

NIP  

 

 

PESEL 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

Nazwa i adres banku 

Numer konta bankowego 

 

 

Podmiot zgłaszający  

kandydaturę (nazwa, adres, telefon, fax, 

e-mail) 
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                Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. 

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

       (miejscowości, data)        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU*  

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz wysokości nagród Powiatu Lubińskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w seniorskim 

współzawodnictwie międzynarodowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowości, data)         (podpis osoby fizycznej) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA* 

Ja niżej podpisana/y ............................................................................................................................................... 

identyfikująca/y się dowodem osobistym o numerze....................................................................................... 

i numerem PESEL ..................................................................................................................................................... 

oświadczam, że moim miejscem zamieszkania (dokładny adres)...................................................................... 

Informacja zgodna jest ze stanem fatycznym na dzień ......................................................................................... 

 

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

       (miejscowości, data)         (podpis osoby fizycznej) 

 

 

 

 

* Wypełnia osobiście zawodnik 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNĘŁA WYSOKIE WYNIKI 

SPORTOWE 

Lp. 

Rodzaj 

imprezy 

/olimpiady

, 

zawodów../ 

Kraj / 

Miejscowość 

Termin/olimpiad

y, zawodów…/ 

Dyscyplina 

 

Kategoria 

wiekowa 
Osiągnięcia /miejsce/ 
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