Regulamin
określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, a także warunki i tryb przyznawania nagród
pieniężnych oraz rodzaje i wysokość nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
(stanowiący załącznik do uchwały nr VI/36/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca
2011 r., zm. uchwałą nr XXVIII/207/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca
2021 r.)
§1
1. Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej mają
następujący charakter:
1) rzeczowy,
2) finansowy.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być przyznawane:
1) zawodnikom za wysokie wyniki sportowe,
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, mogą być przyznawane trenerom oraz innym
osobom wyróżniającym się w działalności sportowej, a także osobom wymienionym
w ust. 2 pkt. 1 i 2.
4. Nagrody mogą otrzymywać osoby działające na rzecz Powiatu Włoszczowskiego.
5. Nagroda może być przyznawana za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
§2
1. Wnioski o nagrody mogą składać:
1) komisja merytoryczna Rady Powiatu Włoszczowskiego – właściwa ds. sportu, kultury

fizycznej i rekreacji,
2) stowarzyszenia prowadzące działalność zakresie upowszechniania sportu i rekreacji,
3) kluby sportowe,
4) związki sportowe.
2. Nagroda może zostać również przyznana z inicjatywy Starosty.
§3
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, określa załączniki do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku załącza się, co następuje:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody,
2) kopię wypisu z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy.
3. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września każdego roku.
§4
Wnioski o przyznanie nagrody podlegają zaopiniowaniu przez komisję ds. nagród, zwaną dalej
„komisją”, powołaną przez Starostę.

§5
Do zadań komisji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
2) przedstawienie propozycji co do charakteru nagrody, jej wysokości lub wartości.
§6
1. Po zakończeniu prac przewodniczący komisji przedkłada Staroście zaopiniowane wnioski
i propozycje, o których mowa w § 5 pkt. 2.
2. Nagrody przyznaje, określa ich charakter, a także ustala wartość lub wysokość Starosta,
co następuje z uwzględnieniem postanowień ujętych w § 8 regulaminu.
§7
Członkowie komisji uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie.
§8
Wysokość środków na nagrody określana jest corocznie w budżecie Powiatu.

