UCHWAŁA NR XXXIV/307/21
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób
osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133)
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Zmienić załącznik do Uchwały Nr XV/163/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających
wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania, poprzez nadanie brzmienia, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/307/21
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW,
TRENERÓW I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE ORAZ ZASAD
I TRYBU ICH PRZYZNAWANIA
§ 1. Niniejszy Regulamin określa:
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość Nagród Starosty Pszczyńskiego dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość Nagród Starosty Pszczyńskiego dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
3) warunki, tryb przyznawania oraz wysokość Nagród Starosty Pszczyńskiego dla trenerów oraz innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2. Nagrody Starosty Pszczyńskiego, o których mowa w § 1 mogą być przyznawane osobom fizycznym,
zamieszkałym na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
§ 3. 1. Nagrodę Starosty Pszczyńskiego za osiągnięte wyniki sportowe otrzymuje osoba fizyczna, zwana dalej
"zawodnikiem", która spełnia warunki określone w § 2 niniejszego Regulaminu oraz w ciągu ostatniego roku
kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku, uzyskała co najmniej jeden z następujących
wyników sportowych:
1) została powołana przez właściwy związek sportowy do reprezentacji kraju na igrzyskach olimpijskich
lub paraolimpijskich,
2) zajęła I-X miejsce w mistrzostwach świata, pucharze świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy,
uniwersjadach,
3) zakwalifikowała się do reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej,
4) zajęła I-X miejsce w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży,
5) zajęła I - III miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
2. Nagrodę Starosty Pszczyńskiego można przyznać także:
1) trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, o jakich mowa
w § 3 ust. 1,
2) trenerowi oraz innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej spełniającym
warunek określony w § 2.
§ 4. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w § 3 ust. 1 są: Międzynarodowy Komitet
Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie
Federacje Sportowe, Polskie Związki Sportowe lub podmioty działające z jego upoważnienia.
§ 5. 1. Nagroda Starosty Pszczyńskiego za osiągnięte wyniki sportowe jest jednorazowym świadczeniem
pieniężnym. Wraz z Nagrodą Starosty osoby nagrodzone otrzymują również statuetkę i list gratulacyjny.
2. Ustala się następujące wysokości Nagród Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia sportowe:
1) powołanie przez właściwy związek sportowy do reprezentacji kraju na igrzyskach olimpijskich lub
paraolimpijskich - 4 000,00 zł,
2) za zajęcie w mistrzostwach świata, pucharze świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy,
uniwersjadach:
a) I - III miejsca - 3 000,00 zł,
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b) IV-VI miejsca - 2 000,00 zł,
c) VII-X miejsca - 1 000,00 zł,
3) zakwalifikowanie się do reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej - 1 000,00 zł,
4) za zajęcie w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży:
a) I - III miejsca - 700,00 zł,
b) IV-VI miejsca - 600,00 zł,
c) VII-X miejsca - 500,00 zł,
5) za zajęcie w zawodach na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim:
a) I miejsca - 400,00 zł,
b) II miejsca - 300,00 zł,
c) III miejsca - 200,00 zł.
3. Wysokość Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe wynosi odpowiednio jak Nagroda Starosty Pszczyńskiego dla zawodnika określona
w § 5 ust. 2.
4. Wysokość Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla trenera lub innej osoby za inne wyróżniające osiągnięcia
w działalności sportowej dla Powiatu Pszczyńskiego wynosi 500,00 zł i przyznawana jest jednorazowo
w danym roku.
§ 6. 1. W przypadku spełnienia przez zawodnika/trenera/inną osobę warunków do uzyskania więcej niż jednej
nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w danym roku, przyznaje się jedną nagrodę, za najwyższy osiągnięty
wynik sportowy.
2. Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu nagród jest ubiegły rok kalendarzowy w stosunku do roku,
w którym przyznaje się nagrody.
§ 7. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego mogą wystąpić:
1) pełnoletni zawodnik/trener/inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej,
2) rodzic lub opiekun prawny, jeżeli osoba wskazana w pkt 1 jest niepełnoletnia,
3) zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia, w którym jest zrzeszona osoba wskazana w pkt 1,
4) dyrektor szkoły, do której uczęszcza/pracuje/współpracuje osoba wskazana w pkt 1,
5) Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego,
6) jednostki samorządu terytorialnego.
§ 8. 1. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
2. Do wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego należy dołączyć dokument stwierdzający
osiągnięcie danego wyniku sportowego, wystawiony przez organizatora zawodów sportowych, o którym mowa
w § 4.
3. W przypadku Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla trenera lub innej osoby za wyróżniające osiągnięcia
w działalności sportowej dla Powiatu Pszczyńskiego, wniosek należy udokumentować posiadaną dokumentacją
i uzasadnić.
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego składa się lub przesyła do Starostwa
Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (w przypadku nadesłania wniosku pocztą decyduje
data wpływu) do 31 stycznia każdego roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym
rok złożenia wniosku.
2. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 31 marca każdego roku, wyłonienie laureatów ma charakter
uroczysty.
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3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
§ 10. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie,
2) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie,
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
§ 11. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
§ 12. 1. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego powołuje Komisję do rozpatrzenia oraz oceny formalnej
i merytorycznej złożonych wniosków, w liczbie co najmniej 5 osób.
2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, wyłoniony zwykłą większością głosów w drodze
głosowania spośród członków Komisji.
3. Obrady Komisji są ważne, o ile uczestniczy w nich minimum 2/3 regulaminowego składu.
4. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów.
5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który jest przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi
Powiatu Pszczyńskiego.
6. Nagrodę Starosty Pszczyńskiego przyznaje Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, po zasięgnięciu opinii Komisji.
§ 13. Zawodnik/trener/inna osoba może być pozbawiona Nagrody Starosty Pszczyńskiego w przypadku:
1) stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego podano nieprawdziwe dane
o osiągniętych wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody,
2) po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który otrzymał Nagrodę Starosty
Pszczyńskiego w wyniku stosowania przez zawodnika dopingu, o którym mowa w ustawie z dnia
21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.
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Uzasadnienie
W związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organ jednostki samorządu terytorialnego ma
kompetencje, w drodze uchwały do określania zasad i trybu przyznawania nagród dla zawodników,
trenerów i działaczy za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane ze środków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze uporządkowanie kwestii związanych z przyznawaniem Nagród Starosty Pszczyńskiego
dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich
przyznawania, proponuje się dokonanie zmian w zapisach Regulaminu, poprzez określenie wysokości
przyznawanych Nagród Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia sportowe oraz wskazanie dyscyplin, za które
są przyznawane (znajdujących się w zamkniętym katalogu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
i Paraolimpijskiego, Międzynarodowych i Europejskich Federacji Sportowych, Polskich Związków
Sportowych lub podmiotów działających z jego upoważnienia). Ponadto został rozszerzony katalog
wnioskodawców, którzy mogą wystąpić o przyznanie nagrody.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2021 Starosty Pszczyńskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsulacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób
osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania, w okresie 03.11.2021 r. 12.11.2021r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Zostały one przeprowadzone w celu poznania opinii
i uwag społeczeństwa. W ramach konsultacji umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
wyżej
wskazanej
uchwały
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Powiatu
Pszczyńskiego
www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. W wyznaczonym terminie do Powiatowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Pszczynie nie wpłynęły żadne uwagi.
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