PROJEKT

UCHWAŁA NR …. / …. / 2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ………………………2014 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród
Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku.
o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595, ze zm.) i art. 31 i 35 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się ,,Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego
za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym ”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik
do uchwały nr …/…/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia …………….. 2014 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD STAROSTY SŁUPSKIEGO
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Wyróżnienia i nagrody są wyrazem uznania dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
za osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportowych oraz dyscyplinach
objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży.
2. Wyróżnienia i nagrody noszą nazwę „Wyróżnienie Starosty Słupskiego” oraz ,,Nagroda
Starosty Słupskiego”.
3. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik mający miejsce zamieszkania w powiecie
słupskim, trenujący w klubie sportowym działającym w powiecie słupskim lub w Słupsku,
trener lub działacz sportowy mający miejsce zamieszkania w powiecie słupskim i pracujący
z młodzieżą z powiatu słupskiego.
4. Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana tylko raz w roku. Ocenie podlegają osiągnięcia
sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania wyróżnienia lub nagrody.
II. Tryb przyznawania nagród
§2
Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody przyznane w oparciu o składane wnioski:
1) wyróżnienia w postaci: nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, dyplomów i listów
gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.
2) nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.
§3
Nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane:
1) drużynie (lub zespołowi), która zdobyła 1, 2 lub 3 miejsce w rozgrywkach krajowych
lub międzynarodowych, awansowała do najwyższej ligi rozgrywkowej lub
zakwalifikowała się do rozgrywek europejskich - do wysokości 2000,00 zł dla jednego
zawodnika,
2) zawodnikowi w dyscyplinach indywidualnych, który zdobył od 1 do 3 miejsca
w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach
Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich – do wysokości 3000,00 zł.

§4
1. Nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane trenerom zawodników,
o których mowa w § 3 pkt 1 oraz działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia w pracy
z młodzieżą z powiatu słupskiego - do wysokości 2000,00 zł.

2. Nagrody pienieżne za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane trenerom zawodników,
o których mowa w § 3 pkt 2 oraz działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia w pracy
z młodzieżą z powiatu słupskiego - do wysokości 3000,00 zł.
§5
Wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 2 przyznaje Zarząd Powiatu Słupskiego
po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Polityki Społecznej.
§6
Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród mogą składać:
1) trener dla zawodnika,
2) klub sportowy zawodnika, trenera i działacza,
3) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy,
4) związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
5) Starosta Słupski.
§7
1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:
2) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody,
3) informację o osiągnięciach sportowych w roku, za który nagroda ma być przyznana,
4) informacje identyfikujące osobę lub podmiot zgłaszający kandydata,
5) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe,
6) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w powiecie słupskim.
2. Wzór wniosku o wyróżnienie lub nagrodę dla zawodnika stanowi załącznik nr 1, dla
trenera
i działacza załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Wnioski o wyróżnienia lub nagrody za wysokie wyniki sportowe szczególnie
uzdolnionym zawodnikom, trenerom zasłużonym w osiąganiu tych wyników i działaczom
sportowym, składa się do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który ma być
przyznana nagroda.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych, organ rozpoznający wniosek wzywa
wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę,
3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
§8
Przyznanie wyróżnienia lub nagrody winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od
terminu składania wniosków.
§9
Łączna wartość nagród przyznawana w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć
kwoty określonej na ten rok w budżecie Powiatu Słupskiego.

