
UCHWAŁA NR XX/94/12
RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Starosty Ryckiego dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 ; z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie            (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ; z późn. zm.), Rada Powiatu w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się coroczne Nagrody Starosty Ryckiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe, oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 
i szkoleniowej, zwane dalej Nagrodami. 

2. Sportem mającym istotne znaczenie dla Powiatu Ryckiego: 

1) w zakresie sportu dzieci i młodzieży jest dyscyplina lub konkurencja sportowa objęta programem 
ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Systemu Sportu 
Młodzieżowego, 

2) w zakresie sportu seniorskiego jest dyscyplina olimpijska, 

3) inne dyscypliny i konkurencje niż te, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, lecz cieszące się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu: konkurencje pożarnicze, konkurencje wędkarskie, konkurencje 
taneczne, wyciskanie sztangi leżąc, turystyka, marsze na orientację, taekwon-do ITF. 

§ 2. 1. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są corocznie do 30 kwietnia za najwyższe wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia sportowe i szkoleniowe minionego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W roku 2012 nagrody są przyznawane w ciągu 14 dni od terminu określonego § 3. 

§ 3. W roku 2012 przyjmowanie wniosków zakończy się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Środki finansowe na wypłatę nagród zabezpiecza się każdorazowo w budżecie powiatu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Rykach. 

§ 7. Uchwała podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie      
po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/94/12 

Rady Powiatu w Rykach 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

Regulamin Przyznawania Nagród Starosty Ryckiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej i szkoleniowej 

§ 1. 1. Nagrody Starosty Ryckiego są  przyznawane: 

1) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co 
rozumie się zdobycie medali lub wyróżnień w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Województwa lub konkursach i zawodach na szczeblu 
krajowym bądź osiągnięcie wyniku równego lub przewyższającego rekord Polski w danej dyscyplinie sportu na 
konkursach lub zawodach o których mowa wyżej, 

2) trenerom –  za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we 
współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt. 1, 

3) innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na: 

a) wybitnych osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, 

b) propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

c) organizacji zawodów sportowych. 

§ 2. 1. Nagrody mogą mieć charakter finansowy, rzeczowy lub honorowy. 

2. Wysokość nagrody finansowej lub wartość rzeczowej nie może być niższa niż 300 zł i wyższa          niż 
1 000 zł. 

3. Nagrodę honorową stanowi dyplom, puchar, statuetka lub pamiątkowa tabliczka. 

4. O ilości, wysokości (wartości) i formie nagrody z zastrzeżeniem § 2 ust. 1, 2 i 3 decyduje w drodze uchwały 
Zarząd Powiatu kierując się oceną merytoryczną wniosków oraz ilością środków finansowych zaplanowanych na 
ten cel w budżecie powiatu na dany rok, w dziale właściwym dla kultury fizycznej i sportu. 

5. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz w danym roku. 

6. Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu nagród jest ubiegły rok kalendarzowy w stosunku do roku, 
w którym przyznaje się nagrody. 

§ 3. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody są: 

1) dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik, 

2) stowarzyszenia i instytucje kultury fizycznej i sportu, 

3) organy i radni jednostek samorządów z terenu powiatu ryckiego, 

4) inne jednostki organizacyjne statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej 
i sportu. 

2. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach do dnia 30 
marca roku w którym nagroda ma być przyznana. Decyduje data wpływu do Sekretariatu. 

§ 4. Obsługę formalną złożonych wniosków zapewnia wydział starostwa powiatowego właściwy dla spraw 
z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

§ 5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, w tym dotyczących jego uzasadnienia, zawiadamia się 
wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
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§ 6. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że rozpoznanie wniosku jest bezprzedmiotowe, 
wniosek pozostawia się bez rozpoznania. O przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpoznania zawiadamia się 
wnioskodawcę. 

§ 7. 1. Decyzja Zarządu Powiatu o przyznaniu nagrody jest podejmowana po zapoznaniu się z opinią Komisji 
ds. oceny wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Ryckiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe, oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 
i szkoleniowej. 

2. Komisję o której mowa w ust. 1 powołuje corocznie Zarząd Powiatu w Rykach w składzie: 

1) Wicestarosta Rycki – przewodniczący Komisji, 

2) przewodniczący komisji stałej Rady Powiatu w Rykach, właściwej dla spraw z zakresu kultury fizycznej 
i sportu, 

3) naczelnik wydziału starostwa właściwego dla spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu, 

4) pracownik wydziału starostwa właściwego dla spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu, 

5) pracownik wydziału finansowego, 

6) członek zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rykach. 

3. Do zadań komisji należy: 

1) ocena merytoryczna wniosków o przyznanie nagrody i sporządzenie opinii dla Zarządu Powiatu, a następnie 

2) sporządzenie protokołu z odbytego posiedzenia, wykazu osób pozytywnie zaopiniowanych do przyznania 
nagród i niezwłoczne przekazanie ich Zarządowi Powiatu. 

4. Komisja zbiera się w terminie rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody. 

5. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Obsługę komisji zapewnia wydział starostwa właściwy dla spraw kultury fizycznej i sportu. 

§ 8. Zarząd Powiatu ma prawo nie przyznania w danym roku żadnej nagrody. 

§ 9. Nagrodę wręcza Starosta Rycki lub upoważniona przez niego osoba. 

§ 10. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości. 
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