UCHWAŁA NR L/373/2010
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i 146), art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675;
zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1208; Dz. U. z 2008 r. Nr 195 poz. 1200; Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504, Nr 97
poz. 801; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1809)) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 448, Nr 136 poz. 970; Dz. U.
z 2007 r. Nr 34 poz. 206, Nr 171 poz. 1208) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

PrzewodniczącyRady Powiatu
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/373/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym
lub krajowym.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród Powiatu Łowickiego za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych Powiatu Łowickiego dla środowisk sportowych,
za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łowickim.
§ 3. Nagrody
trzystopniowym:

mogą być

przyznane

zawodnikom

za

następujące

osiągnięcia

sportowe w systemie

1)Nagroda I stopnia z tytułu zdobycia:
a) miejsca medalowego na Igrzyskach Olimpijskich,
b) miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata,
c) miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy;
2) Nagroda II stopnia z tytułu zdobycia:
a) miejsca punktowanego na Igrzyskach Olimpijskich,
b) miejsca punktowanego na Mistrzostwach Świata,
c) miejsca medalowego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy,
d) miejsca medalowego na Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy;
3) Nagroda III stopnia z tytułu zdobycia:
a) miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski,
b) miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
§ 4. Nagroda przysługuje w formie pieniężnej:
a) nagroda I stopnia - w wysokości do 4 000 zł brutto,
b) nagroda II stopnia - w wysokości do 3 000 zł brutto,
c) nagroda III stopnia - w wysokości do 2 000 zł brutto.
§ 5. 1. Za osiągnięcia sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać jedną
nagrodę.
2.
W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników
sportowych, o których mowa w § 3, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody składane są przez kluby sportowe, w których zawodnicy są zrzeszeni.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 7. 1. Wnioski należy składać do dnia 15 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym
uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania nagrody.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy: nazwę klubu sportowego, adres, telefon,
b) dane osobowe kandydata do nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
c) informację dotyczącą wyników, o których mowa w § 3,
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d) uzasadnienie wniosku.
3. Do wniosku dołącza się:
a) potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji klubów sportowych, potwierdzający dane
wnioskodawcy, z datą sporządzenia nie późniejszą niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku,
c) arkusz osobowy zawodnika dla celów podatkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 8. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu klubu sportowego,
a także kandydat do nagrody lub jego przedstawiciel ustawowy.
§ 9. 1. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
2. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie
siedmiu dni.
3. Wniosek, w którym braków formalnych nie usunięto, w terminie określonym w ust. 2, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
§ 10. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego w formie uchwały.
§ 11. W przypadku, gdy osiągnięte wyniki sportowe, z uwagi na szczególnie wysoką rangę i stopień
popularności zawodów, w znaczący sposób przyczyniają się do promocji kultury fizycznej oraz Powiatu
Łowickiego, Zarząd Powiatu Łowickiego może z pominięciem trybu określonego w § 6 - § 10, przyznać nagrodę
w roku kalendarzowym, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania nagrody. §
5 stosuje się odpowiednio.
§ 12. 1. Nagroda może również zostać przyznana trenerowi, który przyczynił się do osiągnięcia przez
zawodnika wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa w § 3.
2. Nagroda dla trenera przysługuje w wysokości do 1000 zł brutto. § 6 - § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 13. W roku 2010 wnioski, o których mowa w § 7 można składać do dnia 10 lipca 2010 roku.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/373/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc
Załącznik do Regulaminu. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika, który osiągnął wysokie wyniki
sportowe/trenera, którego zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/373/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc
Załącznik do Regulaminu. Arkusz osobowy dla celów podatkowych
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
przyznawania nagród
za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym.

Pieczęć Wnioskodawcy

WNIOSEK
o przyznanie nagrody dla zawodnika, który osiągnął wysokie wyniki sportowe/trenera, którego
zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
1. Dane wnioskodawcy /nazwa stowarzyszenia, adres, nr telefonu/

2.

Dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia/imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, sekcja sportowa/

3.

Informacja o osiągnięciach sportowych:

4.

Uzasadnienie wniosku:

Podpis kandydata

Podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
przyznawania nagród
za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym,
międzynarodowym lub
krajowym

Arkusz osobowy dla celów podatkowych

Dane osobowe:
Nazwisko...........................................
I Im ię................................................ ..................II Imię................................................................................
Obywatelstwo................................... ......... Miejsce urodzenia......................................................................
Data urodzenia.................................. ............................... Nr PESEL............................................................
NIP.........................................
Imię ojca..................................................................Imię matki.....................................................................

Miejsce zamieszkania:
Kod Pocztowy................................... ................Miejscowość........................................................................
Powiat................................................
Nr domu............................................ ........................ Nr mieszkania.............................................................
Urząd skarbowy (nazwa i adres).....
Rachunek bankowy zawodnika*.....

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
W przypadku zmiany którejkolwiek z wyżej wymienionych danych personalnych, w szczególności
informacji dotyczących danych do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania Zarządu Powiatu Łowickiego.

/Data i podpis/

*w przypadku posiadania przez zawodnika rachunku bankowego.

