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UCHWAŁA Nr X/88/11 

Rady Powiatu Iławskiego 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 31 oraz 
art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 
Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Nagrody i wyróżnienia z budżetu powiatu 

mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

 
2. Nagrody i wyróżnienia z budżetu powiatu mogą 

być przyznane również trenerom prowadzącym szkolenia 
zawodników, o których mowa w ust. 1 oraz działaczom 
sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia 
wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 2. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla: 

 
  1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i 

wysokie wyniki sportowe w krajowym i 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

 
  2) zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli 

wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach 
sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym, 

 
  3) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym za wkład pracy, działalność i 
zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i 
sportu w powiecie iławskim, 

 
  4) działaczy sportowych, których wkład jest istotny dla 

rozwoju sportu w powiecie iławskim. 
 

§ 3. 1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub 

wyróżnienie, powinien posiadać wysokie osiągnięcia 
sportowe bądź szczególne osiągnięcia sportowe. 

 
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe, o których mowa 

w ust. 1, uznaje się zajęcie miejsc medalowych i 
punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym, w szczególności w: 

- igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub 
Europy, 

- igrzyskach paraolimpijskich, 
- akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach 

letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze 
Europy, 

- zawodach rangi mistrzostw Polski 
przy czym w przypadku ubiegania się o wyróżnienie 
wystarczający jest udział w finale zawodów rangi 
mistrzostw Polski lub Pucharu Polski. 
 

§ 4. 1. Osiągnięcia sportowe muszą być 

potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub 

organizację zajmującą się sportem osób 
niepełnosprawnych. 

 
2. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda lub 

wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi lub 
zawodnikom wyróżniającym się w zespole. 

 
§ 5. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być również 

przyznawane trenerom i działaczom zasłużonym w 
uzyskaniu wysokich wyników sportowych lub osiągnięć 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym przez zawodników, o których mowa w § 3. 

 
2. Trener i działacz sportowy, aby otrzymać nagrodę 

lub wyróżnienie, powinien wykazać się 
udokumentowanymi zasługami dla sportu w rywalizacji 
krajowej lub międzynarodowej oraz zaangażowaniem w 
rozwój kultury fizycznej. 

 
§ 6. 1. Wszystkie nagrody i wyróżnienia przyznaje 

Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu Powiatu jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
2. Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej. 
 
3. Wyróżnienia są przyznawane w postaci dyplomów, 

trofeów sportowych, drobnego sprzętu sportowego oraz 
innych upominków rzeczowych o wartości 
nieprzekraczającej 200 zł. 

 
§ 7. Zawodnik, trener, działacz może otrzymać w 

danym roku odpowiednio tylko jedną nagrodę lub 
wyróżnienie. 
 

§ 8. Zarząd Powiatu Iławskiego w danym roku 

budżetowym może przyznać: 
- zawodnikom - do 5 nagród pieniężnych w wysokości 

500 zł (netto) każda, 
- trenerom i działaczom - do 2 nagród pieniężnych w 

wysokości 1000 zł (netto) każda. 
 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien być 

złożony w terminie do ostatniego dnia lutego w roku 
kalendarzowym następującym po roku, w którym 
zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy lub osiągnięcie 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym. 

 
2. Wnioski złożone w roku 2011 rozpatrzone będą na 

zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
 
§ 10. W razie stwierdzenia we wniosku braków 

formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
powiadomienia. 

 
§ 11. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w 

przypadku: 
- złożenia po terminie, 



- cofnięcia przez wnioskodawcę, 
- złożenia przez kandydata pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji, 
- braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

 
§ 12. Zarząd Powiatu przyznaje nagrody lub 

wyróżnienia z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
- klubu sportowego lub związku klubów sportowych, 
- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Iławskiego. 
 

§ 13. Wniosek w sprawie przyznania nagrody i 

wyróżnienia powinien być złożony na formularzu według 
wzoru określonego odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 
do uchwały. 

 
§ 14. Wręczenie nagród lub wyróżnień odbywa się 

podczas sesji Rady Powiatu Iławskiego lub podczas 
ważnych uroczystości powiatowych. 

 

§ 15. Środki przeznaczone na nagrody oraz 

wyróżnienia zostają uwzględnione w uchwale budżetowej 
na dany rok kalendarzowy. 

 
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXIII/169/08 Rady 

Powiatu Iławskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w 
sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

 
§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Henryk Dzierzęcki 

 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/88/11 
Rady Powiatu Iławskiego 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
(pieczątka jednostki wnioskującej)        (miejscowość, data) 

 
WNIOSEK 

w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika za osiągnięcia indywidualne 
lub zespołowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 
1) Wnioskodawca (nazwa): 
 
2) Dane wnioskodawcy: dot. klubu sportowego (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, nr telf/ax, e- mail) 
 
3) Dane zawodnika lub wyróżniającego się zawodnika w zespole, który zdobył osiągnięcie sportowe: (imiona, nazwisko, 
adres zamieszkania, data i miejsce ur., NIP, nazwa szkoły, uczelni lub zakładu pracy), 
 
4) Uzasadnienie wniosku: (dane o osiągnięciach sportowych, opis) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podpis wnioskodawcy: 
 

Imię Nazwisko Stanowisko Podpis 

    

    

 
Wykaz załączników: 
  a) potwierdzenie właściwego związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych o 

osiągniętym wyniku sportowym przez zawodnika, 
  b) ewentualnie aktualny wypis z KRS-U lub ewidencji wnioskodawcy- na żądanie. 
 
 

Oświadczenie kandydata: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania w celu przyznania nagrody bądź 
wyróżnienia, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Iławie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych - t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 
nagrody, wyróżnienia. Mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
 

Podpis kandydata: 
………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/88/11 
Rady Powiatu Iławskiego 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
(pieczątka jednostki wnioskującej)        (miejscowość, data) 

 
WNIOSEK 

w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia dla trenera/działacza
1
 zasłużonego w uzyskaniu osiągnięć we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez zawodników. 
 
1) Wnioskodawca (nazwa): 
 
2) Dane wnioskodawcy: dot. klubu sportowego (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, nr tel/fax, e- mail) 
 
3) Dane trenera/działacza

1
: (imiona, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce ur., NIP) 

 
4) Uzasadnienie wniosku: (opis) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Podpis wnioskodawcy: 
 

Imię Nazwisko Stanowisko Podpis 

    

    

 
Wykaz załączników: 
  a) kopia dokumentu stwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe trenera, 
  b) potwierdzenie właściwego związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych o 

osiągniętym wyniku sportowym przez zawodnika, 
  c) inna dokumentacja potwierdzająca zasługi dla sportu oraz zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej, 
  d) ewentualnie aktualny wypis z KRS-U lub ewidencji wnioskodawcy - na żądanie. 
 
 

Oświadczenie kandydata: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania w celu przyznania nagrody bądź 
wyróżnienia, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Iławie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych - t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 
nagrody, wyróżnienia. Mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
 

Podpis kandydata: 
………………………………… 

 
___________ 
1
 Niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 


