
Uchwała Nr XIII/67/2007 
Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 31 maja 2007 r. 
 
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Kluczborskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie sportu 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. 
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.) Rada Powiatu  
w Kluczborku uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Rada Powiatu w Kluczborku przyjmuje regulamin przyznawania nagród Starosty 
Kluczborskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu. 
 
§ 2.  Nagrody Starosty Kluczborskiego mogą być przyznawane: 

1) zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia z Powiatu Kluczborskiego, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (nie 
uwzględniając sportu szkolnego), 

2) trenerom – za osiągnięcie przez zawodników wysokich wyników we 
współzawodnictwie sportowym (nie uwzględniając sportu szkolnego), 

3) działaczom – w dziedzinie sportu i kultury fizycznej (nie uwzględniając sportu 
szkolnego) za: 
a) organizację prestiżowych zawodów sportowych, 
b) wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, 
c) promocję powiatu kluczborskiego, 
d) całokształt działalności. 

 
§ 3. 1. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zbiorowo i mogą mieć charakter 
finansowy, rzeczowy lub honorowy. 
2. Nagrody rzeczowe lub finansowe mogą być przyznawane w ramach środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu. 
3. Każdego roku przyznaje się nie więcej niż sześć nagród. 
4. Nagrody przyznaje Starosta Kluczborski w oparciu o opinie i propozycje 
Powiatowej Rady Sportu. 
5. Nagrody będą wręczane podczas corocznego podsumowania działalności sportowej 
organizowanego przez Starostę Kluczborskiego i Powiatową Radę Sportu. 
 
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty: 

1) organy administracji samorządowej, 
2) związki i stowarzyszenia sportowe, 
3) kluby sportowe, 
4) osoby fizyczne. 

 



2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Starostwie Powiatowym  
w Kluczborku w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 dotyczą roku poprzedzającego termin 
składania wniosków. 
4. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 
5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po określonym w ust.2 terminie, 
2) wycofania przez wnioskodawcę, 
3) braków formalnych, jeżeli mimo powiadomienia, nie usunięto ich w terminie,  

o którym mowa w ust.4. 
 
§. 5. Obsługę organizacyjno – techniczną przyznawania nagród Starosty 
Kluczborskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu prowadzi Wydział Edukacji  
i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 
 
§ 6. Rada Powiatu w Kluczborku ustala corocznie w budżecie powiatu kwotę 
przeznaczoną na wypłatę nagród w danym roku. 
 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/8/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 grudnia 
2006 r. w sprawie: ustanowienia nagród Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia  
w dziedzinie sportu. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XIII/67/2007 
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 31 maja 2007 r. 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie Narody Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu 

(sportowiec, trener, działacz sportowy)1 
 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Starosty Kluczborskiego 

Pani/ Panu ……………………………………………………………………………… 

data urodzenia……………………….. miejsce urodzenia ……………………………... 

PESEL …………………………………………NIP …………………………………... 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

Miejsce zatrudnienia ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 
(nazwa instytucji, stanowisko) 

 
Adres Urzędu Skarbowego ……………………………………………………………... 

Nazwa banku, nr konta …………………………………………………………………. 

za następujące osiągnięcia (szczegółowe uzasadnienie osiągnięć): 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 …….………………..                 …………………………….. 
 (pieczęć wnioskodawcy)2       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

                                                
1 niepotrzebne skreślić 
2 dotyczy osób prawnych 

 


