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UCHWAŁA NR XVIII/180/20
RADY POWIATU W LUBARTOWIE
z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
nagród za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), Rada
Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród za
osiągnięte wyniki sportowe, zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/262/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie warunków, trybu i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za
wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 2475).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lubartowie
Tomasz Marzęda
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/180/20
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 4 listopada 2020 r.
Regulamin
określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród
za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1.
1. Nagrodę za wyniki sportowe można przyznać za osiągnięcia w następujących dyscyplinach sportowych
mających znaczenie dla Powiatu Lubartowskiego:
1) ciężka atletyka;
2) lekkoatletyka;
3) tenis stołowy;
4) pływanie;
5) kolarstwo;
6) taekwon-do.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana następującym osobom:
1) osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe;
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Nagrodę mogą otrzymać osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, które spełniają łącznie następujące
warunki:
1) stale zamieszkują na terenie powiatu lubartowskiego;
2) osiągnęły wyniki sportowe nie mniejsze niż zajęcie miejsc określonych w ust. 5, indywidualnie,
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, potwierdzone stosownym dokumentem.
4. Nagrodę mogą otrzymać osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które posiadają aktualne uprawnienia
trenerskie lub instruktorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i spełniają
łącznie następujące warunki:
1) stale zamieszkują na terenie powiatu lubartowskiego;
2) prowadzą szkolenie na terenie powiatu lubartowskiego zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinach o których mowa w ust. 1, potwierdzone stosownym dokumentem.
5. Za wyniki sportowe uzasadniające przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2 przyjmuje się
zajęcie miejsc w dyscyplinach wymienionych w ust. 1 w zawodach sportowych:
1) o zasięgu wojewódzkim: za zajęcie co najmniej trzeciego miejsca;
2) o zasięgu krajowym: za zajęcie co najmniej szóstego miejsca;
3) o zasięgu międzynarodowym: za zajęcie co najmniej dziesiątego miejsca.
§ 2.
1. Nagroda przyznawana jest raz w roku za osiągnięte wyniki sportowe w formie pieniężnej i dyplomu.
2. Maksymalna wysokość nagrody wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
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3. O wysokości nagrody decyduje Zarząd Powiatu w Lubartowie, w ramach środków finansowych
przewidzianych na ten cel w budżecie powiatu lubartowskiego.
4. Okresem, za który przyznawana jest nagroda jest rok kalendarzowy poprzedzający rok przyznawania
nagrody.
§ 3.
1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagrody są:
1) zarząd klubu sportowego;
2) zarząd związku sportowego;
3) zarząd organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych.
2. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:
1) pełną nazwę, dane adresowe wnioskodawcy i osobę do kontaktu ze strony wnioskodawcy;
2) miejsce i datę sporządzenia wniosku;
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata do nagrody;
4) informację o uprawnionym do nagrody (zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu);
5) uzasadnienie wniosku o nagrodę zawierające dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody wraz
z podaniem daty i nazwy zawodów oraz zdobytego miejsca, gdy kandydatem jest trener - dokument
potwierdzający aktualne uprawnienia trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz informacje o wynikach sportowych osób fizycznych osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym, szkolonych przez tego kandydata;
6) informację kandydata do nagrody o złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych kandydata do nagrody dla potrzeb realizacji wniosku;
7) podpis wnioskodawcy wraz z podaniem pełnionej funkcji.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku należy załączyć:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentów
stwierdzających osiągnięcie danego wyniku sportowego;
2) oświadczenie pełnoletniego kandydata do nagrody lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
kandydata do nagrody o miejscu zamieszkania na terenie powiatu lubartowskiego;
3) oświadczenie trenera potwierdzające prowadzenie na terenie powiatu lubartowskiego szkolenia
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
5. Wnioski należy składać do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8,
21-100 Lubartów) w terminie od 2 do 31 stycznia każdego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
Decyduje data wpływu do urzędu.
6. Załączniki dołączone do wniosku nie podlegają zwrotowi.
7. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosków, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;
3) braków formalnych wniosku, o ile nie zostały usunięte w terminie przewidzianym w ust. 7.
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§ 4.
1. Wnioski o przyznanie nagrody analizuje i ocenia Komisja złożona z trzech osób, corocznie powoływana
przez Zarząd Powiatu w Lubartowie w formie uchwały.
2. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków i przedkłada Zarządowi Powiatu
w Lubartowie protokół z tej oceny.
3. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Zarząd Powiatu w Lubartowie w formie uchwały po
zapoznaniu się z protokołem Komisji.
§ 5.
Zarząd Powiatu w Lubartowie pozbawia nagrody w przypadku stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie
nagrody podano nieprawdziwe dane o osiągniętych wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody.
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Załącznik do Regulaminu
……………………………………………

…………………………….
(miejscowość, data)

(nazwa i dane adresowe wnioskodawcy)
Wniosek
o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
I. Informacja o wnioskodawcy:

1. Pełna nazwa wnioskodawcy ..................................................................................................................
2. Adres .....................................................................................................................................................
3. Osoba do kontaktu ze strony wnioskodawcy .......................................................................................
II. Dane osobowe kandydata do nagrody:
1. Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................
3. Informacja o uprawnionym do nagrody (zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu):
..............................................................................................................................................................
III. Uzasadnienie wniosku o nagrodę zawierające dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody wraz
z podaniem daty i nazwy zawodów oraz zdobytego miejsca, gdy kandydatem jest trener - dokument
potwierdzający aktualne uprawnienia trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz informacje o wynikach sportowych osób fizycznych
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub
w krajowym współzawodnictwie sportowym, szkolonych przez tego kandydata.
.......................................................................................................................................................................
IV. Informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Informuję o złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
kandydata do nagrody dla potrzeb realizacji wniosku.
............................................................................................
(podpis wnioskodawcy wraz z podaniem pełnionej funkcji)
Załączniki:
1) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopia dokumentów
stwierdzających osiągnięcie danego wyniku sportowego - ...... szt.;
2) oświadczenie pełnoletniego kandydata do nagrody lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
kandydata do nagrody o miejscu zamieszkania na terenie powiatu lubartowskiego;
3) oświadczenie trenera potwierdzające prowadzenie na terenie powiatu lubartowskiego szkolenia
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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) – dalej RODO, informuję że:
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1. Niniejsza klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze
danych osobowych, które pozyskane zostały w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie nagrody za
osiągnięte wyniki sportowe.
2. Administratorem danych osobowych [ADO] jest Starosta Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100
Lubartów, e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl, tel.: +48 81 855 28 65(zwany dalej „Administratorem”).
3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych [IOD], e-mail: iod@powiatlubartowski.pl,
adres do korespondencji: ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.
4. Administrator przetwarza informacje zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz
zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. Każda osoba posiada uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lubartowie (art. 15 RODO),
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego
Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
7. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO każdy ma prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul.
Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych
z RODO.

