
 
 

UCHWAŁA NR XIV/114/2012 
RADY POWIATU W PUŁAWACH 

z dnia 22 lutego 2012 r. 

w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych   
osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.  

 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 art. 35 ust. 6 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.), Rada Powiatu w Puławach uchwala,  
co następuje:  

§ 1. Ustala się coroczne Nagrody Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób 
osiągających najwyższe wyniki sportowe, zwane dalej Nagrodami.  

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

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

§ 4. Środki finansowe na nagrody zabezpiecza się każdorazowo w budżecie powiatu.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Puławach.  

§ 6. Uchyla się uchwałę nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 26 stycznia 2011r.  

w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób 
osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.  

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu  

 
 

Wojciech Kuba 

 

Lublin, dnia 9 marca 2012 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012   

Rady Powiatu w Puławach   

z dnia 22 lutego 2012 r.  

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STAROSTY PUŁAWSKIEGO  
DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I INNYCH OSÓB OSIAGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI 

SPORTOWE  

§ 1. Nagrody Starosty Puławskiego są przyznawane:  

1) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co 
rozumie się zdobycie medali lub wyróżnień w zawodach rangi: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, 
Mistrzostw Polski 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:  

– wybitnych osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,  

– propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  

– organizacji zawodów sportowych.  

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

2. Maksymalna wysokość nagrody finansowej wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),  
zaś maksymalna wartość nagrody rzeczowej wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).  

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

4. O wysokości (wartości) i formie nagrody z uwzględnieniem §2 ust 1, 2, 3 decyduje w drodze uchwały 
Zarząd Powiatu w ramach uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu.  

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. Ocenę kandydatów do nagród prowadzi „Komisja Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, 
trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe”, corocznie powoływana przez Zarząd 
Powiatu w Puławach, zwana dalej "Komisją", w liczbie co najmniej 5 osób.  

2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący wyłoniony zwykłą większością głosów w drodze 
głosowania spośród członków Komisji.  

3. Obrady Komisji są ważne, o ile uczestniczy w nich minimum 2/3 regulaminowego składu.  

4. Każdy z członków Komisji ma obowiązek zapoznania się z wnioskami złożonymi na poszczególnych 
kandydatów do Nagrody.  

5. Członek Komisji nie może być kandydatem do Nagrody. Jeżeli taki wniosek będzie złożony, członek 
Komisji podlega wyłączeniu z jej prac.  

6. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów.  

7. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który jest przedstawiany do zatwierdzenia Zarządowi 
Powiatu.  

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu.  
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§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:  

a) dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik,  

b) zarządy klubów sportowych,  

c) stowarzyszenia i instytucje kultury fizycznej,  

d) organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,  

e) Powiatowa Rada Sportu,  

f) Komisja Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu w Puławach,  

g) Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

h) inne jednostki organizacyjne statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej.  

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:  

a) imię i nazwisko typowanego do nagrody,  

b) datę i miejsce urodzenia,  

c) pełną nazwę i adres wnioskodawcy,  

d) wyszczególnienie do której klasy uczęszcza uczeń (w przypadku osób będących uczniami),  

e) kategorię wnioskowanego do nagrody zgodnie z §1 Regulaminu,  

f) uzasadnienie wniosku o nagrodę,  

g) podpis wnioskodawcy wraz z pełnioną funkcją,  

h) oświadczenie typowanego kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celu przeprowadzenia procesu oceny do w/w nagrody zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).  

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

4. Wnioski należy składać do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 
Puławy do dnia 31 marca roku w którym nagroda ma być przyznana. Decyduje data wpływu do kancelarii 
urzędu.  

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 
5 dni roboczych od dnia powiadomienia.  

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:  

a) złożenia po terminie,  

b) wycofania przez wnioskodawcę,  

c) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 5  

§ 5. Wyłonienie laureatów nagród następuje najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.  

§ 6. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym nie zgłoszono do nagród kandydatów spełniających 
wymogi określone w § 1 Regulaminu, nagrody nie będą przyznane.  

§ 7. Nagrody będą wręczone podczas corocznego spotkania z zawodnikami, trenerami oraz osobami, 
o których mowa w §1 pkt 3 Regulaminu, na uroczystości podsumowania roku sportowego.  
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Załącznik do Regulaminu Przyznawania Nagród Starosty 

Puławskiego dla Zawodników, Trenerów i innych osób 

osiągających najwyższe wyniki sportowe  

 

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

(wnioskodawca)                                                          (miejscowość, data)  

 

 
WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY PUŁAWSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW 
I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE  

1. Imię i nazwisko typowanego do nagrody: 

 ……………………………………………………………………………………  

a) Data i miejsce urodzenia: ……………………….……………………..………...  

b) PESEL……………………...…….……., NIP …………………………………...  

 Urząd Skarbowy w ……………………………………………………………….  

adres zameldowania ……………………………………………………………...  

c) Szkoła, klasa, klub sportowy *………………………………………………........  

(w przypadku osób będących uczniami)  

d) Kategoria wnioskowanego do nagrody:* ………………………………………  

(zawodnik, trener, inna osoba, zgodnie z §1 Regulaminu)  

2. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, osoba do kontaktu:  

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

3. Uzasadnienie wniosku o nagrodę w oparciu o kryteria wymienione w §1 Regulaminu  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

*wybrać właściwe  

….........………………………………………..  

(podpis wnioskodawcy wraz z pełnioną funkcją)  

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia procesu oceny do w/w nagrody zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).  

 

 

………………………………………………………  

(data i podpis  typowanego do nagrody)  
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