
 

 

UCHWAŁA NR XXI/139/2016 

RADY POWIATU W OSTROŁĘCE 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych 

lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów  

oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady, wysokość oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych 

za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2. Zarząd Powiatu w Ostrołęce może przyznawać indywidualne lub zbiorowe Nagrody Starosty 

Ostrołęckiego o charakterze: 

1) dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego w formie pieniężnej: 

a) za uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

o których mowa w § 4 ust. 1. 

b) za całokształt działalności sportowej lub wybitne osiągnięcia sportowe dla Powiatu Ostrołęckiego. 

2) nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego w formie rzeczowej lub pieniężnej, 

3) wyróżnienia, w szczególności w formie: pucharu, plakietki, statuetki, medalu, dyplomu, grawertonu, 

monety pamiątkowej. 

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane: 

1) osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach i konkurencjach sportowych indywidualnych oraz 

zespołowych zaliczanych do programu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, zamieszkałym na terenie 

Powiatu Ostrołęckiego lub reprezentującym barwy klubów działających na terenie Powiatu Ostrołęckiego, 

2) trenerom, prowadzącym zawodników z terenu Powiatu Ostrołęckiego, którzy osiągają wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, 

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

a) pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, 

b) propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
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2. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Powiatu 

Ostrołęckiego, takich jak: lekkoatletyka, atletyka, tenis stołowy, tenis ziemny, sporty walki, badminton, gry 

zespołowe, gry i zabawy ruchowe, kolarstwo, jeździectwo, strzelectwo. 

§ 4. 1. Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego: 

1) nagroda I stopnia – za ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski, 

2) nagroda II stopnia – za uzyskanie miejsc medalowych/ za zakwalifikowanie się do udziału w Igrzyskach 

Olimpijskich i Paraolimpijskich, 

3) nagroda III stopnia – za zajęcie miejsc medalowych w Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharze Świata lub 

Pucharze Europy, 

4) nagroda IV stopnia – za zajęcie miejsc medalowych w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski 

organizowanych przez uprawione federacje, związki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych 

indywidualnych oraz zespołowych, 

5) nagroda V stopnia – za zajęcie miejsc medalowych w Mistrzostwach Okręgu, Regionu, Województwa 

organizowanych przez uprawione federacje, związki i centrale sportowe, w dyscyplinach i konkurencjach 

sportowych indywidualnych oraz zespołowych. 

2. Nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla osób fizycznych oraz trenerów, o których mowa w § 3 mogą 

być przyznawane za zajęcie miejsca od 4 do 10 w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej, o których 

mowa w ust. 1 oraz miejsca od 1 do 3 w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym. 

§ 5. 1. Wysokość nagrody pieniężnej, o której mowa w § 2 pkt 1  wynosi 3000 zł; 

2. Wysokość nagród pieniężnych dla zawodników, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 wynosi: 

1) nagroda I stopnia 3000 zł, 

2) nagroda II stopnia 2500 zł, 

3) nagroda III stopnia 2000 zł, 

4) nagroda IV stopnia 1500 zł, 

5) nagroda V stopnia 1000 zł. 

3. Wysokość nagród pieniężnych dla trenerów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 wynosi: 

1) nagroda I stopnia 1500 zł, 

2) nagroda II stopnia 1250 zł, 

3) nagroda III stopnia 1000 zł, 

4) nagroda IV stopnia 750 zł, 

5) nagroda V stopnia 500 zł. 

4. Wysokość nagród pieniężnych dla osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 wynosi 500 zł. 

5. Wartość nagród rzeczowych oraz wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 3 oraz w §4 ust. 2 wynosi  

do 500zł. 

§ 6. Zarząd Powiatu w Ostrołęce może przyznawać nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 3 ust. 1  

z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1) komisji Rady Powiatu w Ostrołęce, 

2) rady gminy funkcjonującej na terenie powiatu, 

3) organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, 

4) jednostek organizacyjnych powiatu, 

5) placówek oświatowo-wychowawczych. 
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§ 7. 1. Określa się następujące terminy składania wniosków w sprawie przyznania nagród i wyróżnień: 

1) do dnia 15 października każdego roku dla wniosków w sprawie przyznania dorocznej nagrody, o której 

mowa w § 2 pkt 1, 

2) w dowolnym terminie dla wniosków o przyznanie nagrody okolicznościowej i wyróżnienia, 

2. Wnioski, składa się do Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Pl. Gen. J. 

Bema 5, 07-410 Ostrołęka. Wnioski mogą być także przesłane pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data 

stempla pocztowego. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w 

terminie 7 dni od dnia powiadomienia, o tym fakcie, 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 

2) cofnięcia przez wnioskodawcę, 

3) rezygnacji kandydata, 

4) braków formalnych, nieusuniętych w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

§ 8. 1. Zarząd Powiatu  powołuje kapitułę do przyznawania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego, 

zwaną dalej „Kapitułą”. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu, 

2) przedstawiciel Rady Powiatu, 

3) dwóch ekspertów cieszących się autorytetem społecznym, 

4) dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 

5) pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju w charakterze Sekretarza Kapituły. 

3. Przewodniczącego Kapituły wybierają jej członkowie. 

§ 9. Do zadań Kapituły należy: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, o których mowa w § 2 pkt 1, 

2) proponowanie laureata lub laureatów, 

3) przedstawianie propozycji co do wysokości nagród finansowych. 

§ 10. 1. Posiedzenie Kapituły zwołuje Starosta Ostrołęcki. 

2. Uchwały Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły. 

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 11. Doroczna nagroda Starosty Ostrołęckiego może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko 

jeden raz. 

§ 12. Informację o przyznanych Dorocznych Nagrodach Starosty Ostrołęckiego, o których mowa  w § 2  

pkt 1 podaje się do publicznej wiadomości. Uroczyste ich wręczenie następuje na sesji Rady Powiatu w 

Ostrołęce. 

§ 13. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XX/110/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wysokości tych nagród, 

2) uchwała Nr XX/109/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla Powiatu Ostrołęckiego oraz wysokości 

tych nagród. 
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Krzysztof Mróz 
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