


Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXI/339/05 

Rady Powiatu Kościańskiego  

z dnia 18.10.2005 roku 

Regulamin  

przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

§ 1 

Nagrody i wyróżnienia Starosty Kościańskiego, zwane w dalszej części nagrodami i wyróżnieniami 

mogą być przyznawane za wysokie osiągnięcia indywidualne i drużynowe we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach sportowych ujętych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, 

w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami). 

§ 2 

Wyróżnienia i nagrody przyznaje się zawodnikom zamieszkałym w chwili osiągnięcia wysokiego wyniku 

sportowego na terenie powiatu, w szczególności za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca 

na: 

 Igrzyskach Olimpijskich,  

 Igrzyskach Paraolimpijskich, 

 Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,  

 Mistrzostwach Polski,  

 Pucharze Świata, 

 Pucharze Europy,  

 Pucharze Polski,  

 Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,  

 Mistrzostwach Polski Juniorów,  

 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,  

 Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 

§ 3 

1. Wyróżnienia i nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. 

2. Wyróżnienia mogą mieć formę medali, pucharów, statuetek i dyplomów. 

3. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości 3.000 zł. 

4. Formę oraz wysokość poszczególnych wyróżnień i nagród ustala Starosta Kościański biorąc pod 

uwagę zasięg imprezy, na której osiągnięto wysoki wynik, rangę zawodów oraz rodzaj dyscypliny 

sportowej. 

 

§ 4 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Starosta Kościański z własnej inicjatywy lub na wniosek: 



 jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

 związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, 

 organów jednostek samorządu terytorialnego, 

 osób fizycznych, 

 innych podmiotów. 

2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Starosta Kościański kandydatom, których wnioski o przyznanie 

wyróżnienia lub nagrody zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Kościańskiego. 

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać: 

 imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby, 

 imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody oraz jego adres zamieszkania, 

 uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych, za które 

wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana, 

 informacje o dotychczas otrzymanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach, 

 miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku powinny być dołączane załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

kandydata do wyróżnienia lub nagrody. 

§ 6 

1. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się w terminie do 1 roku od czasu 

osiągnięcia wysokich wyników sportowych, które są podstawą złożenia wniosku. 

2. Wniosek rozpatruje się negatywnie lub przesyła do uzupełnienia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę, 

3) pisemnej rezygnacji kandydata, 

4) braków formalnych. 

3. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. 

§ 7 

Starosta Kościański może przyznawać nagrody i wyróżnienia zawodnikom zamieszkałym na terenie 

powiatu i poza terenem Powiatu Kościańskiego, także w innych niż określone w § 2 imprezach 

sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, jeżeli osiągnęli oni wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym lub współorganizowanym przez Powiat Kościański lub 

podległe jemu jednostki. Paragraf 3,4,5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

 




