
 
Uchwała Nr LI/334/17 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę  nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014r. w sprawie ustanowienia nagród  

oraz wyróżnień sportowych 
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 31 ust. 3  

i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463) Rada 

powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwała nr LII/348/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie 

ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz. 

4473) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Nagroda i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe we 

współzawodnictwie sportowym krajowym i zagranicznym w roku poprzedzającym jej przyznanie, 

przez które rozumie się: 

1) udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach świata, 

uniwersjadach letnich lub zimowych; 

2) ustanowienie rekordu kraju, Europy lub świata; 

3) zajęcie 1,2,3 miejsce na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów  

i młodzików; 

4) zajęcie 1,2,3 miejsce w Pucharze Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów  

i młodzików; 

5) zajęli 1,2,3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

6) uzyskanie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze  

(np. zdobycie trudnego szczytu górskiego, odbycie samotnego rejsu).   

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są sportowcom którzy ukończyli 16 lat.   

3. Klub sportowy może przedłożyć maksymalnie trzy wnioski.”; 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nagrodę przyznaje Komisja, powołana przez Starostę”; 

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze 

Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie do 15 stycznia każdego roku.” 

4)  wzór wniosku, o którym mowa w §5 ust. 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 



§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr LI/334/17 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

zmieniającej uchwałę  nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014r. w sprawie ustanowienia nagród oraz 

wyróżnień sportowych 

 

Na podstawie art. 35 ust 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, jednostki samorządu 

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

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.  

Jednocześnie zgodnie z ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród 

pieniężnych oraz rodzaj wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych biorąc pod uwagę znaczenie 

osiągnieć dla danej społeczności lokalnej.  

 Niniejsza uchwała ma na celu doprecyzowanie zapisów uchwały nr LII/348/14 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 17.06.2014r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych przez 

określenie minimalnego wieku, który uprawnia do otrzymania nagrody, maksymalną ilość wniosków, 

którą klub sportowy może przedłożyć.  

W zawiązku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr LI/334/17 



Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

  

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

(nazwa klubu, stowarzyszenia; adres) 

 

 

 

Zarząd Powiatu  

Jarocińskiego 

 

 

 Na podstawie Uchwały Nr .......... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .......................  

w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych 

składamy wniosek 

o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla sportowca / trenera*: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Adres do korespondencji sportowca/ trenera 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

za osiągnięcie w ............................... roku wyniku sportowego: 

(rodzaj osiągnięcia - opisowo: miejsce, data uzyskania, itp.) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Załącznik: 

1. potwierdzenie wyniku sportowego 

 

 

........................................ 

(podpis osoby reprezentującej) 

 

* niepotrzebne skreślić 


