-ProjektUchwała Nr XX/……./2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie: ustanowienia Nagród i WyróŜnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie
Sportu.
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustanawia się Nagrody i WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.
2. Nagrody i WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu mogą otrzymać:
2.1 Zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym posiadający licencję zawodnika lub
nieposiadający licencji zawodnika.
2.2 Trenerzy zasłuŜeni w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych
w pkt 2.1.
2.3 Działacze zasłuŜeni w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych
w pkt 2.1.
§2
Warunki i tryb przyznawania wyróŜnień i nagród, o których mowa w § 1, rodzaje wyróŜnień
i nagród oraz wysokość nagród pienięŜnych określa Regulamin, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Traci moc Uchwała Nr XLII/558/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.
w sprawie ustanowienia corocznej Nagrody i WyróŜnienia w Dziedzinie Sportu dla
wyróŜniających się zawodników, posiadających licencję zawodnika oraz zawodników
nieposiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów
i działaczy zasłuŜonych w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika
nieposiadającego licencji zawodnika.

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załącznik
do uchwały Nr XX/….../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 2008 r.

REGULAMIN
Przyznawania Nagród i WyróŜnień Powiatu Wodzisławskiego
w Dziedzinie Sportu
§1
Nagrody i WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, zwane dalej Nagrodą
i WyróŜnieniem, przyznawane są:
1) zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym posiadającym licencję zawodnika lub
nieposiadającym licencji zawodnika,
2) trenerom zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych
w pkt 1,
3) działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników
określonych w pkt 1.
§2
1. Nagrody i WyróŜnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom,
o których mowa § 1 pkt 1), 2) i 3), zamieszkałym na terenie Powiatu Wodzisławskiego lub
reprezentującym klub sportowy mający siedzibę na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
2. Jednej i tej samej osobie moŜna przyznać tylko jedną Nagrodę lub jedno WyróŜnienie w danym
roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim lub za całokształt osiągnięć
sportowych.
3. Nagroda i WyróŜnienie mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.
4. Przyznana Nagroda i WyróŜnienie dotyczyć moŜe dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których
działają określone polskie związki sportowe.
§3
1. Nagroda ma charakter pienięŜny, a jej maksymalna wysokość stanowi czterokrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, zaś dla zawodników w grach zespołowych nagroda nie moŜe przekraczać łącznie tej
kwoty.
2. WyróŜnienie stanowią statuetka i dyplom.
§4
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i WyróŜnienia mogą wystąpić:
1) kluby, związki i stowarzyszenia, mające siedziby na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
2) gminy Powiatu Wodzisławskiego,

3) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. sportu,
4) Starosta Powiatu Wodzisławskiego.
§5
1. Zgłoszenie do Nagrody i WyróŜnienia dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku.
2. Wniosek dotyczący kandydata winien zawierać następujące informacje:
1) dane osobowe kandydata,
2) informacje o szczególnych osiągnięciach sportowych, za które ma być przyznane
WyróŜnienie lub Nagroda wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe
osiągnięcia,
3) opis dotychczasowej działalności sportowej,
4) wyraŜenie zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,
5) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania Nagrody, WyróŜnienia.
§6
1. Wnioski z propozycją kandydatur do Nagrody i WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego naleŜy
składać w terminie do końca lutego kaŜdego roku (lub dnia następnego - jeŜeli termin ostatniego
dnia lutego przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy) w kancelariach Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a –
obowiązuje termin wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
2. W przypadku wystąpienia wybitnego osiągnięcia sportowego przez zawodnika, którym jest:
1) medal igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
2) I miejsce w Mistrzostwach Świata,
3) I miejsce w Mistrzostwach Europy,
4) ustanowienie rekordu świata,
podmiotom wymienionym w § 4 przysługuje prawo złoŜenia wniosku o Nagrodę i WyróŜnienie
z pominięciem terminu wskazanego w ust. 1.
§7
O moŜliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego, zwany dalej „Organizatorem”, informuje przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§8
Wnioski rozpatruje Komisja ds. Opiniowania Nagrody i WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego
w Dziedzinie Sportu, zwana dalej Komisją.
§9
1. Komisję powołuje Organizator.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) trzech przedstawicieli Organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,
2) dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. sportu.
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.

§ 10
Do zadań Komisji naleŜy:
1) rozpatrzenie wniosków,
2) przedstawienie Organizatorowi kandydatów do Nagrody i WyróŜnienia oraz propozycji
wysokości nagród pienięŜnych w ramach środków przewidzianych w budŜecie Powiatu
Wodzisławskiego.
§ 11
1. Posiedzenie Komisji zwołuje Organizator.
2. Posiedzenie Komisji uwaŜa się za waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim co najmniej 3 członków,
w tym przewodniczący.
3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na
posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 12
Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród i WyróŜnień leŜy w kompetencji Organizatora.
§ 13
Nagrody i WyróŜnienia wręczane są w miejscu i terminie określonym kaŜdorazowo przez
Organizatora, o czym nagrodzeni i wyróŜnieni oraz wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XX/……./2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: ustanowienia Nagród i WyróŜnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie
Sportu.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej Rada Powiatu
Wodzisławskiego moŜe przyznać nagrodę i wyróŜnienie ze środków budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego wyróŜniającym się zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika,
którzy

osiągnęli

wysokie

wyniki

sportowe

w

międzynarodowym

lub

krajowym

współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokiego
wyniku

sportowego

przez

zawodnika

nieposiadającego

licencji

zawodnika

oraz na podstawie art. 37 ust. 1, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym moŜe przyznać zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w

międzynarodowym

lub

krajowym

współzawodnictwie

sportowym

oraz

trenerom

i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika
posiadającego licencję zawodnika.
Wcześniej

obowiązująca

Ustawa

o

sporcie

kwalifikowanym

oraz

Uchwała

Nr XLVII/558/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie
ustanowienia corocznej Nagrody i WyróŜnienia w Dziedzinie Sportu dla wyróŜniających się
zawodników, posiadających licencję zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji
zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy zasłuŜonych w osiąganiu
wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika nieposiadającego licencji zawodnika
nie pozwalały na przyznanie Nagrody i WyróŜnienia trenerom i działaczom zasłuŜonym
w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika posiadającego licencję zawodnika.
MoŜliwość tą dała zmiana w/w ustawy z dnia 05.10.2007 r. polegająca m.in. na dodaniu pkt 3a w
art. 37, który mówi, Ŝe jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróŜnienia i
nagrody trenerom i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych
zawodników

w

międzynarodowym

współzawodnictwie

sportowym

lub

w

krajowym

współzawodnictwie sportowym. W rozumieniu w/w ustawy zawodnikiem jest osoba uprawiająca
określoną dyscyplinę sportu i posiadająca licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym.
Uchwała określa warunki i tryb przyznawania Nagród i WyróŜnień Powiatu Wodzisławskiego,
rodzaje nagród i wyróŜnień oraz wysokość nagród pienięŜnych przyznawanych w Dziedzinie
Sportu.
Niniejszy projekt uchwały wraz załącznikiem przedkładam Wysokiej Radzie.
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