„projekt”
Uchwała Nr…
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia…
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 12 pkt. 11, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze
fizycznej ( Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002r. Nr 4, poz. 31, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz. 726, Nr
155, poz. 1298, z 2006r. Nr 208, poz. 1531, z 2007r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208 ),
Rada Powiatu w Sławnie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród indywidualnych
lub zbiorowych zwanych „Nagrodami Starosty Sławieńskiego” za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
§2
Nagrody przyznawane są raz w roku i mogą mieć charakter indywidualny (zawodnik, trener)
lub zbiorowy ( druŜyna).
§3
Nagrody mogą być przyznane tylko jeden raz za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie
międzynarodowej, krajowej i wojewódzkiej.
§4
Do nagród mogą być proponowani zawodnicy, druŜyny, instruktorzy, trenerzy reprezentujący
stowarzyszenia sportowe z terenu Powiatu Sławieńskiego.

§5
Nagrody mają charakter pienięŜny. W corocznej edycji przyznaje się maksymalnie
trzy nagrody, w wysokości do 1.000 złotych brutto kaŜda nagroda.

§6
Nagrody finansowane są ze środków zaplanowanych na ten cel w budŜecie powiatu w dziale
kultura fizyczna i sport.
§7
Nagrody mogą zostać przyznane na wniosek:
1. Starosty Sławieńskiego lub Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie,
2. Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady
Miejskiej funkcjonującej na terenie Powiatu Sławieńskiego,
3. stowarzyszeń sportowych i ich związków reprezentujących Powiat Sławieński,
4. jednostek organizacyjnych powiatu.
§8
1. Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu powinien zawierać w szczególności:
a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody z notą biograficzną,
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje
o osiągnięciach kandydata (kandydatów),
c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie co najmniej wojewódzkich
osiągnięć sportowych oraz ich znaczenie dla Powiatu Sławieńskiego,
d) dokumentację działalności.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§9
1. Określa się następujący termin składania wniosków w sprawie przyznania nagród:
do dnia 31 marca kaŜdego roku do przyznania nagrody za rok ubiegły.
2. Wnioski składane są w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym
w Sławnie, 76-100 Sławno, ul.Sempołowskiej 2a lub przesłane pocztą (decyduje data
stempla wpływu do BOI Starostwa Powiatowego w Sławnie).
3. W razie stwierdzenia błędów formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złoŜenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,
d) błędów formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
§ 10
Wnioski o przyznanie nagród za 2007 rok moŜna składać do dnia 30 kwietnia 2008 roku.
§ 11
1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu w Sławnie do powołania Kapituły do spraw
przyznawania nagród, zwaną dalej „Kapitułą”.

2. W skład „Kapituły” wchodzą:
a) Starosta Sławieński,
b) członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej i sportu,
c) przedstawiciel Rady Powiatu w Sławnie,
d) pracownik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sławnie
odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej i sportu,
e) dwóch ekspertów - osoby rekomendowane przez Zarząd Powiatu w Sławnie
posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kultury fizycznej i sportu,
f) w latach kolejnych skład moŜe być rozszerzony o laureatów z roku
poprzedniego.
§ 12
Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Starosta Sławieński w oparciu o opinię Kapituły.
§ 13
Obrady Kapituły są poufne. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Kapituła.
§ 14
Kapituła moŜe zrezygnować z wyłonienia nominowanych do nagród jeśli uzna, iŜ w danym
roku nie ma do niej odpowiednich kandydatów.
§ 15
Pomoc techniczną i organizacyjną zapewnia Kapitule Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Sławnie.
§ 16
Przewodniczącego Kapituły wybierają jej członkowie w drodze głosowania jawnego.
§ 17
Do zadań Kapituły naleŜy:
a) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
b) proponowanie laureatów.
§ 18
1. Posiedzenie Kapituły zwołuje Starosta Sławieński.
2. Posiedzenie Kapituły uwaŜa się za waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim co najmniej
połowa członków.
3. Uchwały Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym, względną większością
głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego Kapituły.
4. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 19
1. Informacje o przyznanych dorocznych nagrodach , o których mowa w § 1 podaje się
do publicznej wiadomości.
2. Uroczyste wręczenie nagród następuje na sesji Rady Powiatu w Sławnie lub podczas
innej uroczystości wskazanej przez Zarząd Powiatu w Sławnie.
§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sławnie.
§ 21
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

dnia

ogłoszenia w Dzienniku

Załącznik nr 1 do uchwały nr…
Rady Powiatu w Sławnie z dnia…
WNIOSEK O PRZYZNANIE
NAGRODY STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

I. Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
na podstawie § 1 uchwały nr… Rady Powiatu w Sławnie z dnia… w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
wnosi o przyznanie Nagrody Starosty Sławieńskiego.
II.

Dane osobowe kandydata do nagrody:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

imię i nazwisko:…………………………………………………………………
data i miejsce urodzenia…………………………………….…………………..
adres zamieszkania…………………………………..………………………….
telefon……………………………….. e-mail:………………………………….
miejsce pracy……………………….……………………………………………
imiona rodziców…………………………………………………………………
PESEL…………………………………………NIP……………………………

III. Dane ogólne ( w przypadku, gdy kandydatem jest druŜyna itp.)
a) nazwa……………………………………….……………………………………
b) siedziba……………………………………………….………………………….
c) telefon…………………………….……e-mail……….…………………………
d) charakter działalności, data powstania:
……..………….…………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………….
IV. Nota biograficzna z informacją o dotychczasowej działalności oraz osiągnięciach
kandydata:
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….
V. Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie co najmniej wojewódzkich osiągnięć
Sportowych:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
data ……………………

…….…………………………………….
(pieczęć firmowa oraz pieczęć i podpis wnioskodawcy )

Uwaga: do wniosku naleŜy dołączyć dokumentację działalności i osiągnięć.

UZASADNIENIE
Artykuł 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) określa zadania powiatu w zakresie kultury
fizycznej.
Zgodnie z art. 12 pkt 11 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu
naleŜy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do
kompetencji rady powiatu.
Na podstawie art. 42 ust.1 tej samej ustawy akty prawa miejscowego powiatu
stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeŜeli ustawa upowaŜniająca do wydania aktu
nie stanowi inaczej.
Artykuł 4, art. 5 pkt 4, art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
( Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.) wskazują, iŜ warunki do rozwoju kultury
fizycznej tworzą jednostki samorządu terytorialnego
z określeniem, iŜ zawodnikom,
trenerom i działaczom sportowym mogą być przyznawane nagrody.
Wychowanie fizyczne jest procesem kształtującym harmonijny rozwój psychofizyczny
dzieci i młodzieŜy. Jest teŜ środkiem zapobiegawczym, eliminującym zachowania
patologiczne.
Na terenie Powiatu Sławieńskiego działa ponad 40 stowarzyszeń kultury fizycznej.
Wielu zawodników zajmuje czołowe miejsca
w wojewódzkim i krajowym
współzawodnictwie sportowym.
Docenienie pracy włoŜonej przez zawodników i trenerów w kształtowanie osobowości
jest elementem dowartościowania i inspirowania do dalszej wytęŜonej pracy. Jednocześnie
wskazuje, iŜ aspekty Ŝycia społecznego mieszkańców są waŜne dla samorządu powiatowego.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne.
DM/DM

