UCHWAŁA 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. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 1468)
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Ustanowić Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających
wysokie wyniki sportowe, zwane dalej „Nagrodami”.
§ 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są corocznie za wyniki sportowe minionego roku
kalendarzowego.
§ 3. Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. Środki finansowe na nagrody zabezpiecza się każdorazowo w budżecie powiatu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Sadza
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/163/20
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH
WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
§ 1. 1. Nagrodę mogą otrzymać zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi reprezentujący klub sportowy lub
stowarzyszenie sportowe z siedzibą na terenie powiatu pszczyńskiego lub będący jego mieszkańcami.
2. Nagrodę mogą otrzymać zawodnicy oraz trenerzy za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym oraz działacze sportowi za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie powiatu
pszczyńskiego.
§ 2. 1. Nagrody mają charakter finansowy.
2. Maksymalna wysokość nagrody finansowej wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
00/100).
3. O wysokości nagrody decyduje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Pszczyńskiego w ramach uchwalonego
przez Radę Powiatu Pszczyńskiego budżetu.
4. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz w danym roku.
5. Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu
w stosunku do roku, w którym przyznaje się nagrody.

nagród

jest

ubiegły

rok

kalendarzowy

§ 3. 1. Ocenę kandydatów do nagród prowadzi „Komisja Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników,
trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe”, corocznie powoływana przez Zarząd Powiatu
Pszczyńskiego, zwana dalej „Komisją", w liczbie co najmniej 5 osób.
2. Posiedzenie
Komisji
prowadzi
Przewodniczący
w drodze głosowania spośród członków Komisji.

wyłoniony

zwykłą

większością

głosów

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 przedstawiany do zatwierdzenia Zarządowi
Powiatu Pszczyńskiego.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
·kluby sportowe i inne stowarzyszenia lub podmioty statutowo związane z wykonywaniem zadań
z dziedziny sportu i kultury fizycznej,
·instytucje działające w dziedzinie sportu i kultury fizycznej,
·jednostki samorządu terytorialnego,
·Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
·pełną nazwę, dane teleadresowe wnioskodawcy i osobę do kontaktu ze strony wnioskodawcy,
·miejsce i datę sporządzenia wniosku,
·imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania, telefon, adres zamieszkania typowanego
do nagrody,
·wyszczególnienie, do której szkoły, klubu sportowego lub innego podmiotu uczęszcza lub
należy/reprezentuje zawodnik, trener lub inna osoba,
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·kategorię wnioskowanego do nagrody zgodnie z § 1 Regulaminu,
·uzasadnienie wniosku o nagrodę zawierające dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody wraz
z podaniem
daty
i nazwy
zawodów,
zdobytego
miejsca
lub
osiągniętego
wyniku
w przypadku zawodników i trenerów,
·podpis wnioskodawcy wraz z podaniem pełnionej funkcji,
·oświadczenie typowanego kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia procesu oceny do ww. nagrody zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku załącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ
kopię
dokumentu
stwierdzającego
osiągnięcie
danego
wyniku
sportowego
w przypadku gdy typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener.
5. Wnioski
należy
składać
do
Starostwa
Powiatowego
w Pszczynie,
ul.
3 Maja
10,
43-200 Pszczyna do dnia 31 marca 2020 roku, a w latach następnych do 31 stycznia roku, w którym nagroda
ma być przyznana. Decyduje data wpływu do urzędu.
6. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.
7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
·złożenia po terminie,
·wycofania przez wnioskodawcę,
·braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 6.
§ 5. Wyłonienie laureatów nagród następuje najpóźniej do 31 maja 2020 roku, a w latach następnych do dnia
31 marca i ma charakter uroczysty.
§ 6. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym nie zgłoszono do nagród kandydatów spełniających
wymogi określone w § 1 Regulaminu, nagrody nie będą przyznane.
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Załącznik
do Regulaminu Przyznawania Nagród Starosty Pszczyńskiego
dla Zawodników, Trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe

………………………………………………..

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

(nazwa i dane teleadresowe wnioskodawcy)

(miejscowość, data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW
I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
1. Imię i nazwisko typowanego do nagrody: …………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ……………………….……………………..……….............................
Adres zameldowania, telefon ………………………………………………………….................
Adres zamieszkania** …………………………………………………………………………….
Szkoła, klub sportowy, inny podmiot *……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Kategoria wnioskowanego do nagrody:* …………………………………………………………
(zawodnik, trener, inna osoba, zgodnie z §1 Regulaminu)

2.

Uzasadnienie wniosku o nagrodę w oparciu o kryteria wymienione w §1 Regulaminu, wraz
z

podaniem

daty

i

nazwy

zawodów,

zdobytego

miejsca

lub

osiągniętego

wyniku

w przypadku zawodników i trenerów
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3.

Osoba do kontaktu ze strony wnioskodawcy, telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………….............................
….........………………………………………..
(podpis wnioskodawcy wraz z podaniem pełnionej funkcji)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*
przez administratora danych – Starostę Pszczyńskiego z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, 43-200
Pszczyna w celu przeprowadzenia procesu oceny ww. nagrody zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia, nazwiska i wizerunku/imienia,
nazwiska i wizerunku mojego dziecka * w związku z przyznaniem ww. nagrody.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………
(data i podpis typowanego do nagrody)

Załączniki:
1. Kopia dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego w przypadku gdy
typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener - ….. szt.
* wpisać właściwe
** wypełnić w przypadku innego adresu niż adres zameldowania
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Klauzula informacyjna –obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016r. informuję, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Pszczyński z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Pszczynie przy ul.3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie jest Anna Nycz dane
kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, nr telefonu 32 44 92307, adres e-mail:
IOD@powiat.pszczyna.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych przez
administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. eRODO. W ramach kompetencji nadanych na
podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej
wyłącznie na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której
Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
6. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisów
resortowych.
7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie
była udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.*
8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami
prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny.
10. Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
*Stosowne wnioski w niniejszym zakresie znajdują się na stronie www.powiat.pszczyna.pl-> BIP -> Inne informacje -> Ochrona
danych osobowych
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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.
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