
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/43/2020 
RADY POWIATU W ELBLĄGU 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468) Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się doroczne „Nagrody Starosty Elbląskiego" za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu. 

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród określa regulamin stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/43/2000 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie 
ustanowienia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu 

 
 

Genowefa Kwoczek 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2020 r.

Poz. 3082
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Załącznik do uchwały nr XXIII/43/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia  29 maja 2020 r. 

 

 

REGULAMIN 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród  

Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 

 

 

§ 1. 

1. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

2. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu uznaje się: 

1) uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie:  

a) międzynarodowym – zajęcie miejsc od 1 do 10, 

b) krajowym – zajęcie miejsc od 1 do 6, 

c) wojewódzkim – zajęcie miejsc od 1 do 3, 

2) osiągnięcia sportowe w pracy z młodzieżą; 

3) długoletni, twórczy wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Elbląskiego. 

3. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym na podstawie oceny całokształtu ich dokonań 

lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.  

§ 2. 

1. Nagrody, o których mowa w § 1 mogą być:  

1) indywidualne; 

2) drużynowe. 

 

2. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 3 mogą otrzymać nagrodę tylko jeden raz za to samo osiągnięcie. 

§ 3. 

 

Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:  

1) radnych; 

2) członków Zarządu Powiatu; 

3) zarządów okręgowych polskich związków sportowych; 

4) klubów sportowych; 

5) innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania obejmuje zadania w 

dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 4. 

1. Termin składania wniosków ustala się do dnia 10 sierpnia każdego roku kalendarzowego.  
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2. Wypełnione wnioski składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14 A, 

82-300 Elbląg. 

§ 5. 

1. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznaje Zarząd Powiatu w Elblągu po zasięgnięciu opinii Powiatowej 

Rady Sportu w Elblągu i Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu. 

2. Nagroda nosi nazwę „Nagroda Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i 

sportu”. 

3. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości. 

§ 6. 

1. Nagroda składa się z dyplomu oraz nagrody pieniężnej. 

2. Wysokość nagrody pieniężnej określa się w oparciu o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Elbląskiego.  

3. Wysokość przyznawanych nagród dla osób wymienionych w § 1 ust. 3 wynosi od 50% do 100% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za ostatni kwartał. 

§ 7. 

 

Wnioski złożone po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie będą rozpatrywane. 
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