
UCHWAŁA NR 283/XLVI/2022 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 16 września 2022 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości 

nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród 

sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nagrodach – należy przez to rozumieć nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego dla 

zawodników 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 nagród, 

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród, 

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 z zakresu kultury fizycznej. 

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

§ 3. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym za osiągnięcia dokonane 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

Rozdział 2 

Warunki przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria: 

1) mieszka na terenie powiatu wrzesińskiego lub trenuje w klubie sportowym z terenu powiatu 

wrzesińskiego, 

2) uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę sportową w klubach 



sportowych stowarzyszonych w polskim związku sportowym, 

3) osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wynik sportowy o istotnym znaczeniu 

dla rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim: 

a) zdobył medal Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, 

Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski, 

b) uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do Igrzysk Głuchych, 

c) ustanowił rekord świata, Europy lub Polski, 

d) osiągnął inny wynik sportowy w zawodach rangi ogólnopolskiej lub 

międzynarodowej o istotnym znaczeniu dla rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: 

1) zawodnik, którego wniosek dotyczy lub 

2) rodzic lub przedstawiciel ustawowy zawodnika, który nie ukończył 18. roku życia lub 

3) klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia, w którym trenuje zawodnik lub 

4) trener zawodnika. 

3. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez 

wnioskodawcę kopie komunikatów lub oświadczeń organizatorów zawodów itp. potwierdzające 

osiągnięcia sportowe zawodnika w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.  

4. W przypadku wielu osiągnięć wysokość nagrody określana jest na podstawie najwyższego 

osiągnięcia zawodnika w roku kalendarzowym podlegającym ocenie. Jeżeli we wniosku 

przedstawiono kilka osiągnięć na takim samym poziomie sportowym, nagroda przyznawana jest tylko 

za jedno z nich. 

Rozdział 3  

Warunki przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

§ 5. 1. Nagrodę może otrzymać trener, który spełnia następujące kryteria: 

1) prowadzi szkolenie w klubach sportowych z terenu powiatu wrzesińskiego zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich lub takich,  

w których działają polskie związki sportowe, 

2) szkolony przez niego zawodnik osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wynik 

sportowy o istotnym znaczeniu dla rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim: 

a) zdobył medal Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, 

Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski, 

b) uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do Igrzysk Głuchych, 

c) ustanowił rekord świata, Europy lub Polski, 

d) osiągnął inny wynik sportowy w zawodach rangi ogólnopolskiej lub 

międzynarodowej o istotnym znaczeniu dla rozwoju sportu  w powiecie wrzesińskim. 



2. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: 

1) trener, którego wniosek dotyczy lub 

2) klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia, w którym trener prowadzi szkolenie. 

3. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez 

wnioskodawcę kopie komunikatów lub oświadczeń organizatorów zawodów itp. potwierdzające 

osiągnięcia sportowe trenowanych zawodników w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia 

wniosku.  

4. W przypadku wielu osiągnięć wysokość nagrody określana jest na podstawie najwyższego 

osiągnięcia trenowanego zawodnika w roku kalendarzowym podlegającym ocenie. Jeżeli we wniosku 

przedstawiono kilka osiągnięć na takim samym poziomie sportowym, nagroda przyznawana jest tylko 

za jedno z nich. 

Rozdział 4 

Wysokości przyznawanych nagród 

§ 6. 1. Wysokości przyznawanych nagród w danym roku kalendarzowym uzależnione są od środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu wrzesińskiego. 

2. Łączna kwota przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród nie może przekroczyć kwoty 

określonej na ten cel w budżecie powiatu wrzesińskiego. 

3. Nagrody dla zawodników przyznawane są w trzech kategoriach: 

1) kategoria I – wysokość nagrody wynosi do 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 00/100 

złotych), jeżeli osoba spełnia łącznie przesłanki § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a), 

2) kategoria II – wysokość nagrody wynosi do 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 00/100 

złotych), jeżeli osoba spełnia łącznie przesłanki § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3b) albo 3c), 

3) kategoria III – wysokość nagrody wynosi do 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 00/100 

złotych), jeżeli osoba spełnia łącznie przesłanki § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3d). 

4. Nagrody dla trenerów przyznawane są w trzech kategoriach: 

1) kategoria I – wysokość nagrody wynosi do 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 00/100 

złotych), jeżeli osoba spełnia łącznie przesłanki § 5 ust. 1 pkt 1 i 2a), 

2) kategoria II – wysokość nagrody wynosi do 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 00/100 

złotych), jeżeli osoba spełnia łącznie przesłanki § 5 ust. 1 pkt 1 i 2b) albo 2c), 

3) kategoria III – wysokość nagrody wynosi do 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 00/100 

złotych), jeżeli osoba spełnia łącznie przesłanki § 5 ust. 1 pkt 1 i 2d). 

§ 7. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody wnioskodawcy nie przysługuje 

odwołanie. 

§ 8. Zarząd może z własnej inicjatywy przyznać zawodnikowi lub trenerowi nagrodę za wybitne 

osiągnięcia sportowe i promocję powiatu wrzesińskiego podczas krajowych lub międzynarodowych 

zawodów sportowych z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.  

 



Rozdział 5 

Wzory wniosków i tryb ich naboru, prace komisji, przyznawanie nagród i ogłaszanie decyzji 

§ 9. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodnika stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenera stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

3. Formularz danych osobowych stanowi załącznik do wniosku. Jeżeli wniosek o przyznanie nagrody 

sportowej dotyczy osoby niepełnoletniej, formularz podpisuje zarówno ta osoba, jak i jej rodzic lub 

opiekun prawny. 

§ 10. 1. Termin składania wniosków ustala się do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego,  

z wyjątkiem 2022 roku, w którym termin składania wniosków ustala się do dnia 30 października 2022 

roku za osiągnięcia sportowe dokonane w 2021 roku. 

2. Wypełnione wnioski składa się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

ul. Chopina 10, 62-300 Września. 

3. Oceny formalnej wniosków wraz z załącznikami dokonują pracownicy Wydziału. 

4. Dopuszcza się możliwość dokonania uzupełnień we wniosku w terminie 7 dni od wezwania do 

uzupełnienia. Wezwania dokonuje się mailowo lub telefonicznie. 

5. Pracownicy Wydziału sporządzają zestawienie złożonych wniosków, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do uchwały. 

6. Wnioski opiniowane są przez Komisję powoływaną przez Zarząd w drodze uchwały, w skład 

której wchodzą: 

1) przedstawiciel Rady Powiatu Wrzesińskiego wytypowany przez jej przewodniczącego na 

wniosek Wydziału, 

2) naczelnik Wydziału, 

3) przedstawiciele Wydziału odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

7. Przewodniczącym Komisji jest naczelnik Wydziału. 

8. Komisja rozpatruje złożone wnioski w ciągu 30 dni roboczych od upływu terminu ich składania. 

9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

10.  Członkowie Komisji pozostają bezstronni wobec osób, których dotyczą wnioski i pełnią swoje 

funkcje społecznie. 

11. Komisja po zaopiniowaniu wniosków przekazuje Zarządowi protokół z obrad. 

12. Przyznania nagród dokonuje Zarząd w formie uchwały w terminie do 60 dni od dnia zakończenia 

terminu składania wniosków. 

§ 11. Informację o przyznanych nagrodach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej powiatu wrzesińskiego. 

§ 12. Traci moc uchwała nr 209/XXXII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 283/XLVI/2022 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 16 września 2022 r.  

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości 

nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

 

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania 

oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie 

danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.  

Natomiast stosownie do art. 35 ust. 5 i 6 przywołanej ustawy jednostki samorządu 

terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. W tym celu organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb przyznawania takich 

wyróżnień i nagród pieniężnych, a także ich rodzaj, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla danej 

społeczności lokalnej. 

Niniejsza uchwała zmienia zasady i tryb przyznawania nagród sportowych powiatu 

wrzesińskiego m.in. w zakresie osiągnięć zawodników i trenerów będących kandydatami do 

przyznania nagrody, a także uprawianych i trenowanych przez nich dyscyplin. Zmieniają się również 

wysokości przyznawanych nagród i tryb prac komisji do spraw opiniowania wniosków o ich 

przyznanie. 

Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do wspierania sportu w powiecie wrzesińskim 

poprzez docenienie wysokich wyników sportowych osiąganych przez mieszkańców oraz osoby 

reprezentujące kluby sportowe działające na jego terenie, a także trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników reprezentujących powiat na wysokich szczeblach krajowej i międzynarodowej 

rywalizacji sportowej. Tym samym przyczyni się do promocji kultury fizycznej i aktywnego stylu 

życia wśród mieszkańców powiatu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 


