
            Załącznik  
             do uchwały Nr XV/100 / 2012 

            Rady Powiatu w Szydłowcu  
                                                                                                                                                   z dnia  30 marca 2012 r. 

 
Zasady, warunki,  

rodzaje i tryb  przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień 
za osiągnięte wyniki sportowe 

i osiągnięcia w działalności sportowej 
 

§ 1 
 

Osobom zamieszkałym lub działającym na terenie Powiatu Szydłowieckiego za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz innym osobom za osiągnięcia w działalności sportowej mogą być 
przyznawane nagrody i wyróżnienia.  

 
§ 2 

1. Ustanowiono: 
1) Nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
2) Nagrody dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 
3) Wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej. 

 
§ 3 

 
1. Nagrody mogą mieć formę nagród rzeczowych i pieniężnych.  
2. Wysokość lub wartość nagród wynosi  nie mniej niż 1000 zł  i nie więcej niż 3000 zł. 

 
§ 4 

 
Wyróżnienia mogą mieć formę medali, pucharów, statuetek i dyplomów. 
 

§ 5 
 

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać: 
1) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, 
2) towarzystwa sportowe, 
3) jednostki organizacyjne realizujące zadania z dziedziny sportu, 
4) Prezydium i właściwa Komisja Rady Powiatu 
2.Wniosek powinien zawierać:  
1) oznaczenie wnioskodawcy,  
2) dane osobowe sportowca, trenera, działacza sportowego,  
3) rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej, 
4) uzasadnienie zawierające charakterystykę osiągnięć sportowych. 
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe 
kandydata do nagrody lub wyróżnienia. 
4. Formularz wniosku stanowi załącznik do  zasad, warunków, rodzajów i trybu  
przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe                       
i osiągnięcia w działalności sportowej. 
 

 



§ 6 
 

1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się do Zarządu Powiatu w Szydłowcu.  
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu w Szydłowcu może z własnej 
inicjatywy przyznać nagrody i wyróżnienia, z pominięciem procedury składania wniosków. 
3. Wartość i rodzaj nagród, wysokość nagród pieniężnych oraz formę  ustala Zarząd Powiatu 
w Szydłowcu, po zaciągnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa, biorąc pod 
uwagę zasięg imprezy, na której osiągnięto wysoki wynik sportowy, rangę imprezy oraz 
znaczenie osiągnięć dla Powiatu Szydłowieckiego. 
4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej 
przyznaniem. 
5. Od decyzji Zarządu Powiatu w Szydłowcu w przedmiocie przyznawania lub odmowy 
przyznania nagrody lub wyróżnienia odwołanie nie przysługuje. 

 
 

§ 7 
 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy nagrody lub 
wyróżnienia, lub z własnej inicjatywy może pozbawić osobę nagrodzoną lub wyróżnioną 
przyznanej nagrody lub wyróżnienia w przypadku: 
1) postawy niegodnej sportowca, trenera lub działacza sportowego, 
2) skazania za przestępstwo określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm.). 
 


