Załącznik do
uchwały nr 209/XXXII/2021
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Regulamin
określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaj i wysokość
nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Nagrodach – należy przez to rozumieć nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.
2. Naborze wniosków – należy przez to rozumieć nabór wniosków o przyznanie nagrody
sportowej powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz
nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej powiatu wrzesińskiego dla trenerów
prowadzących

szkolenie

zawodników

osiągających

wysokie

wyniki

sportowe

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród
sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz
nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.
5. Wydziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego
we Wrześni odpowiedzialną za realizację zadań związanych z kulturą fizyczną.

§

2. 1. Nagrody mogą być przyznawane:
1) osobom fizycznym mieszkającym na terenie powiatu wrzesińskiego lub trenującym w klubach
sportowych z terenu powiatu wrzesińskiego,
2) trenerom prowadzącym szkolenie w klubach sportowych z terenu powiatu wrzesińskiego
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.
2. Nagrody przyznaje się osobom fizycznym spełniającym kryteria wskazane w niniejszym
Regulaminie.

§

3. Wniosek o przyznanie nagrody dla osoby fizycznej może złożyć:
1) klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia, w którym trenuje osoba fizyczna lub
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2) trener osoby fizycznej lub
3) rodzic lub przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej, jeśli nie ukończyła ona 18. roku życia lub
4) osoba fizyczna, której wniosek dotyczy, jeśli ukończyła ona 18. rok życia.

§

4. Osiągnięcia sportowe osoby fizycznej za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia
wniosku muszą zostać udokumentowane w formie komunikatu lub oświadczenia organizatora
zawodów itp., których kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem, podpisane przez
wnioskodawcę należy dołączyć do wniosku o przyznanie nagrody sportowej. Podczas prac
Komisji opiniującej wnioski pod uwagę brane jest najwyższe osiągnięcie osoby fizycznej w
danym roku kalendarzowym.

§

5. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym jeden raz w roku za osiągnięcia
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.

§

6. W danym roku kalendarzowym nagroda może nie zostać przyznana w przypadku braku
kandydatur spełniających wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

§

7. Warunki przyznawania nagród dla osób fizycznych:
1. Osoba fizyczna będąca kandydatem do przyznania nagrody musi osiągać wyniki sportowe
określone w tabeli w § 7 ust. 3 w dyscyplinie indywidualnej lub drużynowej (uznaje się
wszystkie odmiany danej dyscypliny) mającej znaczenie dla powiatu wrzesińskiego, tj. w:
- badmintonie,
- crossmintonie,
- futsalu,
- karate,
- kolarstwie,
- lacrosse,
- lekkiej atletyce,
- piłce koszykowej,
- piłce nożnej,
- piłce ręcznej,
- piłce siatkowej,
- piłce siatkowej plażowej,
- pływaniu,
- strzelectwie,
- szachach,
- taekwondo,
- tenisie ziemnym,
- tenisie stołowym,
- unihokeju,
- warcabach.
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2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej.
3. Wysokość przyznawanych nagród wyrażona w kwotach brutto:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

§

Kwota nagrody wyrażona
w złotych

Osiągnięcie

Lp.

złoty medal igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
srebrny medal igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
brązowy medal igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej,
paraolimpijskiej lub do igrzysk głuchych
złoty medal mistrzostw świata lub mistrzostw
Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców
lub juniorów
srebrny medal mistrzostw świata lub mistrzostw
Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców
lub juniorów
brązowy medal mistrzostw świata lub
mistrzostw Europy w kategorii seniorów,
młodzieżowców lub juniorów
zajęcie miejsca od IV do VIII na mistrzostwach
świata lub mistrzostwach Europy w kategorii
seniorów, młodzieżowców lub juniorów
zajęcie miejsca od I do III podczas mistrzostw
Polski, rozgrywek pucharu Polski,
młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw
Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady
młodzieży

5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00

2.250,00

2.000,00

1.500,00

1.250,00

8. Warunki przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określone w tabeli
w § 8 ust. 3 w dyscyplinach wymienionych w § 7 ust. 1:
1. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej powiatu wrzesińskiego dla trenera może złożyć:
1) klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia, w którym trener prowadzi
szkolenie lub
2) trener, którego wniosek dotyczy.
2. Trenerzy muszą udokumentować osiągnięcia sportowe trenowanych zawodników za rok
kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku w formie komunikatu, oświadczenia
organizatora zawodów itp. Kopie tych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem,
podpisane przez wnioskodawcę należy dołączyć do złożonego wniosku. W przypadku wielu
osiągnięć trenowanych zawodników, podczas prac Komisji opiniującej wnioski, pod uwagę
brane jest najwyższe osiągnięcie trenowanego zawodnika w danym roku kalendarzowym.
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3. Wysokość przyznawanych nagród wyrażona w kwotach brutto:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Osiągnięcie trenowanego zawodnika

Kwota nagrody wyrażona
w złotych

złoty medal igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
srebrny medal igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
brązowy medal igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej,
paraolimpijskiej lub do igrzysk głuchych
złoty medal mistrzostw świata lub mistrzostw
Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców
lub juniorów
srebrny medal mistrzostw świata lub mistrzostw
Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców
lub juniorów
brązowy medal mistrzostw świata lub
mistrzostw Europy w kategorii seniorów,
młodzieżowców lub juniorów
zajęcie miejsca od IV do VIII na mistrzostwach
świata lub mistrzostwach Europy w kategorii
seniorów, młodzieżowców lub juniorów
zajęcie miejsca od I do III podczas mistrzostw
Polski, rozgrywek pucharu Polski,
młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw
Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady
młodzieży

5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00

2.250,00

2.000,00

1.500,00

1.250,00

§

9. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§

10. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody dla osoby fizycznej, który stanowi Załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenera, który stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§

11. Tryb przyznawania nagród.
1. Zarząd ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród. W ogłoszeniu określa się termin
składania wniosków nie krótszy niż 30 dni liczonych od dnia ogłoszenia naboru.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagród umieszczone będzie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego.
3. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagród zawierać będzie:
1) termin naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,
2) miejsce składania wniosków,
3) informacje o dostępności Regulaminu wraz z załącznikami.
4. Wnioski składa się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
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we Wrześni, przesyła drogą pocztową na adres: ul. Chopina 10, 62-300 Września lub
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
5. Pracownicy Wydziału dokonują oceny formalnej wniosku wraz z załącznikami pod kątem
spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Karta oceny formalnej wniosku
o przyznanie nagrody sportowej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
6. Dopuszcza się możliwość dokonania uzupełnień we wniosku w terminie 7 dni od wezwania
do uzupełnienia. Wezwania dokonuje się mailowo lub telefonicznie.
7. Dopuszcza się możliwość przywrócenia terminu składania wniosków.
8. Decyzję o przywróceniu terminu podejmuje Zarząd Powiatu. Od decyzji nie przysługuje
odwołanie.
9. Do oceny wniosków Zarząd powołuje Komisję, określając w drodze uchwały zakres jej prac,
skład osobowy i zasady pracy.
10. Wydział sporządza i przekazuje do wiadomości Komisji zestawienie wszystkich złożonych
wniosków (według Załącznika nr 4).
11. Wnioski opiniuje Komisja na posiedzeniu w terminie 30 dni od upływu terminu ich składania.
12. Wszystkie złożone wnioski wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach
Wydziału i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy.
13. Przyznania nagród dokonuje Zarząd w formie uchwały w terminie do 90 dni od dnia
zakończenia terminu składania wniosków.
14. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody wnioskodawcy nie przysługuje
odwołanie.
15. Informację o przyznanych nagrodach zamieszcza się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu

…………………………
(miejscowość i data)

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………….
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………….
Adres e-mail*: ………………………………………………………………………………..…
Telefon kontaktowy*: ………………………………………………………………………......

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej powiatu wrzesińskiego
dla osoby fizycznej osiągającej wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

dla
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………...
2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania: ………………………………………………...………………….
4. Dyscyplina sportowa: …………………………………………………………………...
5. Oświadczam, że osoba fizyczna wskazana we wniosku mieszka na terenie powiatu
wrzesińskiego lub trenuje w klubie sportowym na terenie powiatu wrzesińskiego
(proszę wskazać klub sportowy):
………………………………………………………………………………..…….……
……………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………...……
6. Osiągnięte

wyniki

sportowe

we

wnioskowanym

roku

kalendarzowym

(poprzedzającym rok złożenia wniosku):
……………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………...……………

Załączniki**:
- kopia dokumentu potwierdzającego wskazane we wniosku osiągnięcie sportowe, poświadczona za
zgodność

z

oryginałem,

podpisana

przez

wnioskodawcę

(wskazać

liczbę

załączników:

……………….),
- inne (np. materiały prasowe potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia sportowe):
…………………………...………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………...

……………………….……………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*podanie danych kontaktowych jest dobrowolne
**niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2
do Regulaminu

…………………………
(miejscowość i data)

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………….…
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………….
Adres e-mail*: ………………………………………………………..…………………………
Telefon kontaktowy*: ………………………………………………………………………......

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej powiatu wrzesińskiego
dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym

dla
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………...
2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania: ………………………………………………...………………….
4. Dyscyplina sportowa: …………………………………………………………………...
5. Oświadczam, że trener wskazany we wniosku prowadzi szkolenie zawodników
w klubie sportowym z terenu powiatu wrzesińskiego (proszę wskazać klub sportowy):
………………………………………………………………………………..…….……
……………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………...……
6. Osiągnięcia

sportowe

trenowanych

zawodników

we

wnioskowanym

roku

kalendarzowym (poprzedzającym rok złożenia wniosku):
……………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………...………………

Załączniki**:
- kopia dokumentu potwierdzającego wskazane we wniosku osiągnięcie sportowe trenowanego
zawodnika, poświadczona za zgodność z oryginałem, podpisana przez wnioskodawcę (wskazać liczbę
załączników: ……………….),
- inne (np. materiały prasowe potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia sportowe
trenowanych zawodników):
…………………………...………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………...

……………………….……………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*podanie danych kontaktowych jest dobrowolne
**niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3
do Regulaminu

OCENA FORMALNA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ
Nr sprawy:
Podmiot składający wniosek:
Osoba, której wniosek dotyczy (imię i nazwisko, adres zamieszkania):

Klub sportowy, w którym trenuje lub prowadzi szkolenie osoba wskazana we wniosku:

Ocena formalna
TAK
1. Wniosek złożony przez podmiot uprawniony

2.

Wniosek złożony w terminie określonym w ogłoszeniu Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia ………….. (tj do ……………... roku)

3. Wniosek podpisany przez upoważnione osoby
Wniosek dotyczy dyscypliny sportowej wymienionej w § 7 ust. 1
4. Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 209/XXXII/2021
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku
Osiągnięcia osoby fizycznej, której dotyczy wniosek, są zgodne
z osiągnięciami wymienionymi w § 7 ust. 3 Regulaminu stanowiącego
załącznik do uchwały nr 209/XXXII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku lub osiągnięcia zawodników trenowanych
5.
przez trenera, którego dotyczy wniosek, są zgodne z osiągnięciami
wymienionymi w § 8 ust. 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do
uchwały nr 209/XXXII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25
sierpnia 2021 roku
6. Wszystkie pola wniosku są prawidłowo wypełnione
7.

Dołączono kopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki
sportowe
Wniosek spełnia warunki formalne i jest dopuszczony do oceny
merytorycznej

Września, dnia ………………………

Sporządził:

NIE

UWAGI

Załącznik nr 4
do Regulaminu

Września, ……………………
(miejscowość i data)

Zestawienie
ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPORTOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO

1) Wnioski o przyznanie nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wnioskodawca

Osoba, której wniosek
dotyczy

Wniosek spełnia
wymogi formalne
TAK/NIE*

Dyscyplina
sportowa

Osiągnięcia

Proponowana
wysokość nagrody
(kwota brutto)

Uwagi

2) Wnioski o przyznanie nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe:

Lp.

Wnioskodawca

Osoba, której wniosek dotyczy

Wniosek spełnia
wymogi formalne
TAK/NIE*

Dyscyplina
sportowa

Osiągnięcia
trenowanych
zawodników

Proponowana
wysokość nagrody
(kwota brutto)

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

….……………………………
(podpis)
*do tabeli należy wpisać właściwą odpowiedź

