
 
Załącznik do Uchwały Nr OR.0710.12.2016 
Rady Powiatu Lidzbarskiego 
z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

 
REGULAMIN  

przyznawania nagród i wyróżnień sportowych  
Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych  

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym  
oraz nagród dla trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej 
 

 
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Starosty 

Lidzbarskiego osobom fizycznym zwanym dalej „zawodnikami”, które osiągnęły wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i ich trenerom 

oraz osobom szczególnie wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2. Nagrody i wyróżnienia Starosty Lidzbarskiego, o których mowa w § 1  finansowane są ze 

środków budżetu Powiatu Lidzbarskiego. 

§ 3. Starosta Lidzbarski może przyznać nagrody i wyróżnienia: 

1) zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe; 

2) trenerom zawodników osiągających  wysokie wyniki sportowe; 

3) innym osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności sportowej. 

§ 4.1. Nagrodę albo wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, może 

otrzymać zawodnik lub trener zawodnika, który:  

1) godnie reprezentuje Powiat Lidzbarski; 

2) posiada wysokie osiągnięcia sportowe potwierdzone przez właściwy związek 

sportowy, klub sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób 

niepełnosprawnych. 

2. Za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 

przyjmuje się uzyskanie miejsca w finale lub w pierwszej dziesiątce. 

3. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. 

4. Wyróżnienia mogą mieć formę: pucharów, statuetek, dyplomów, książek, stroju 

sportowego, sprzętu sportowego związanego z uprawianą dyscypliną sportu. 

§ 5. Osobom, o których mowa w § 3 pkt 3 może być przyznana nagroda lub wyróżnienie za 

całokształt swojej działalności tylko raz. 

§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego mogą składać: 

1) zawodnicy i trenerzy; 



2) kluby sportowe, w których zrzeszony jest zawodnik; 

3) związki sportowe; 

4) organizacje zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych; 

5) organizacje lub instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu      

w Powiecie Lidzbarskim; 

§ 7. Wysokość nagrody pieniężnej nie może być niższa niż 500 zł i nie może być wyższa niż 

2.500 zł.  

§ 8. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł. 

§ 9.1. Nagrody i wyróżnienia sportowe przyznawane są na podstawie złożonych wniosków. 

2. Wzory wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego stanowią załącznik    

nr 1 i 2 do regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego mogą być składane                  

w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim do 31 stycznia danego 

roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w innym 

terminie. 

4.  Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe zawodnika albo trenera; 

2) udokumentowane osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym; 

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia go po terminie; 

2) wystąpienia braków formalnych. 

§ 10.1.  Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień rozpatruje Komisja powołana przez  

Starostę Lidzbarskiego do końca lutego danego roku. 

2. Posiedzenie Komisji  zwołuje  jej przewodniczący. 

3. Komisja sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują członkowie komisji. 

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia sportowego podejmuje Starosta 

Lidzbarski. 

§ 11. Nagroda finansowa wypłacana jest w formie wypłaty jednorazowej do 31 marca na 

podany rachunek bankowy przez zawodnika albo trenera. 

§ 12. Wyróżnienia wręcza Starosta Lidzbarski lub upoważniona przez niego osoba podczas 

sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego lub innych ważnych wydarzeń albo imprez sportowych. 



§ 13. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach sportowych podaje się do 

publicznej wiadomości.  

§ 14. Obsługę Komisji zapewnia Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. 

 

 
 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku 
 
 


