
Załącznik Nr  1 
do uchwały Nr XXV/177/2016 
Rady Powiatu Wielickiego  
z dnia 29 grudnia 2016 roku  

 
 
 

Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Powiatu Wielickiego 
 
 

§ 1 
 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz wysokość nagród 
za wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym indywidualnym i zespołowym. 
 

§ 2 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) nagrodzie – należy przez to rozumieć „Nagrodę Sportową Powiatu Wielickiego”, 
2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wielickiego, 
3) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wielicki, 
4) wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie nagrody, 
5)  Komisji – należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski. 

 
§ 3 

 
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym z budżetu Powiatu Wielickiego, 

które stanowi wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym i mającym znaczenie 
dla społeczności lokalnej, nie otrzymującego w danym roku kalendarzowym stypendium 
sportowego od Powiatu. 

2. Nagroda wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  
 

§ 4 
 
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się 1 - 5 nagród.  
2. Nagroda przyznawana jest raz w danym roku kalendarzowym i może być 

przyznana tej samej osobie raz na 2 lata. 
 

§ 5 
 
Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie 
przewidzianej w nim nagrody, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników ani 
zobowiązań organów Powiatu Wielickiego do ich przyznania. 

 
 
 



§ 6 
 
O nagrodę sportową mogą ubiegać się zawodnicy, spełniający łącznie następuje warunki: 

1) są członkami klubów sportowych działających na terenie Powiatu Wielickiego lub 
mieszkają na terenie Powiatu Wielickiego, 

2) osiągnęli, w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  następujące wyniki: 
a) w dyscyplinach olimpijskich:  

- uplasowali się w pierwszej 10, w oficjalnych Mistrzostwach Polski lub, 
- byli reprezentantami kadry Polski w zawodach międzynarodowych lub, 

b) w pozostałych dyscyplinach sportowych: 
- zdobyli medal w oficjalnych Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub, 
- byli reprezentantami kadry Polski w zawodach międzynarodowych, 

3) posiadają dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe. 
 

§ 7 
 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody  może wystąpić: 

1) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika, 
2) zawodnik lub jego opiekunowie prawni. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na dzienniku podawczym Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce do 15 marca roku w którym nagroda ma być przyznana. 

3. W przypadku wystąpienia braków formalnych w złożonym wniosku  
o przyznanie nagrody, wnioskodawca może zostać wezwany do ich usunięcia  
w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

4. W przypadku gdy braki nie zostaną usunięte wniosek będzie odrzucony  
z przyczyn formalnych. 

5. Wnioski złożone po terminie określonym w §7 ust. 2 nie będą rozpatrywane. 
6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
§ 8 

 
1. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje powołana przez Zarząd Komisja w składzie: 

1) Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego – jako przewodniczący Komisji. 
2) Jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu Wielickiego, 
3) Dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

Wielickiego, 
4) Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego  

w Wieliczce. 
2. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący, nie później jednak, niż do 15 kwietnia 

danego roku kalendarzowego  
3. Do zadań Komisji należy: 

1) analiza formalna i merytoryczna wniosków z uwzględnieniem znaczenia danego 
sportu dla Powiatu, 

2) wskazanie kandydata lub kandydatów do nagrody. 
 
 
 



§ 9 
 
1. Nagrody przyznaje Zarząd w terminie 15 dni od daty otrzymania listy sporządzonej przez 

Komisję. 
2. Lista zawodników, którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie podlega niezwłocznie 

ogłoszeniu na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Powiatu Wielickiego oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Wypłata nagród następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. 
4. O przyznaniu nagrody zawiadamia się zainteresowanych na piśmie. 
5. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję 

podejmuje Zarząd Powiatu Wielickiego. 
6. Wręczenie Sportowej Nagrody Powiatu Wielickiego następuje na sesji Rady Powiatu 

Wielickiego. 
 


