
UCHWAŁA NR XX/208/2020
RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień
za całokształt osiągnięć w działalności sportowej oraz w sprawie określenia zasad i trybu ich 

przyznawania

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnienia za całokształt 
osiągnięć w działalności sportowej.

§ 2. Laureatami nagród i wyróżnień mogą być osoby fizyczne (dzieci, młodzież i dorośli), które są 
mieszkańcami Miasta Szczecinek lub działają na rzecz klubów sportowych i innych organizacji 
pozarządowych, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Szczecinek.

§ 3. Nagrody wypłacane są ze środków budżetu Miasta Szczecinek, ustalonego uchwałą Rady Miasta 
Szczecinek na dany rok.

§ 4. Nagrody i wyróżnienia mają charakter indywidualny i nie przyznaje się ich zespołom.
§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym ich wręczenie, 

z wyłączeniem wyróżnienia za całokształt osiągnięć w działalności sportowej, o której mowa w § 9 ust. 2.
§ 6. Nagrody mają charakter finansowy, a wyróżnienia charakter honorowy.
§ 7. 1. Nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym 

oraz wyróżnienia za całokształt osiągnięć w działalności sportowej przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek po 
uprzednim uzyskaniu opinii Kapituły, którą powołuje w drodze zarządzenia.

2. Do zadań Kapituły należy:
a) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród,
b) przedstawianie propozycji stopnia przyznanych nagród.

3. Kadencja Kapituły trwa, od chwili powołania, do końca roku kalendarzowego.
4. W skład Kapituły wchodzi: Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek, Dyrektor Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Szczecinku, Przewodniczący Komisji Sportu i Edukacji Rady Miasta Szczecinek, wyznaczony 
przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji pracownik OSiR oraz trzech przedstawicieli Rady Trenerów.

5. W celu pozyskania dodatkowej opinii, Kapituła może zaproponować udział w obradach osobie 
niebędącej jej członkiem, a reprezentującej środowisko sportowe Szczecinka.

6. Członkowie Kapituły, w drodze głosowania, wybierają Przewodniczącego Kapituły.
7. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie.
8. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, w zależności od potrzeb.
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9. Posiedzenie Kapituły uważa się za ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej pięciu członków.
10. Kapituła przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta Szczecinek w formie protokołu 

podpisanego przez Przewodniczącego.
11. Obsługę Kapituły prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
§ 8. 1. Nagrody mają formę pieniężną i noszą nazwę „Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek”.
2. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, puchar, medal okolicznościowy, statuetka.
§ 9. 1. Nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe można przyznać osobie, która jednocześnie:

a) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, osiągnęła wysoki wynik 
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez inne osoby uprawiające sport.
2. Wyróżnienie za całokształt osiągnięć w działalności sportowej można przyznać jednorazowo osobie, 

która wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności: wspomaga działania zawodników, 
trenerów, współorganizuje zawody sportowe, promuje i stosuje wartości „fair-play” w sporcie.

§ 10. Ustala się następujące kategorie nagród finansowych:
a) nagroda I stopnia - 3 000,00 złotych brutto,
b) nagroda II stopnia - 2 000,00 złotych brutto,
c) nagroda III stopnia - 1 000,00 złotych brutto.

§ 11. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe lub wyróżnienie 
za całokształt osiągnięć w działalności sportowej, może wystąpić:
a) klub sportowy, w którym osoba uprawia sport,
b) komisja Rady Miasta Szczecinek właściwa do spraw sportu,
c) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
d) Burmistrz Miasta Szczecinek;
e) osoba zainteresowana – pełnoletni kandydat,

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia za całokształt osiągnięć w działalności sportowej stanowi 
załącznik do nr 2 niniejszej uchwały.

4. Oba wnioski składa się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
5. Wnioski należy składać do 15 marca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki, 

o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały, z wyjątkiem roku 2020, w którym wnioski należy składać do 
15 maja.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) pisemnej rezygnacji kandydata,
d) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie określonym w ust. 6,
e) braku uzasadnienia zgodnego z wnioskiem.

8. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia, z wyjątkiem roku 
2020, w którym wnioski zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca.

9. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być 
przyznane w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Miasta Szczecinek.

§ 12. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta Szczecinek po 
uprzednim uzyskaniu opinii Kapituły.

2. Od decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek nie przysługuje odwołanie.
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3. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Szczecinek i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

4. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się w Urzędzie Miasta Szczecinek w obecności Kapituły, 
w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta Szczecinek może pozbawić osobę nagrody lub wyróżnienia:
1) po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który osoba otrzymała nagrodę w wyniku 

stosowania przez niego dopingu,
2) w przypadku, gdy zostały one przyznane w oparciu o przedstawione nieprawdziwe dane wskazane we 

wniosku lub załączonych do niego dokumentach.
2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia oraz sposobie zwrotu nagród lub wyróżnień Burmistrz Miasta 

Szczecinek informuje wnioskodawcę oraz osobę pozbawioną nagrody lub wyróżnienia. W przypadku, gdy jest 
nią osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, informację otrzymuje rodzic lub opiekun 
prawny.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź
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Wniosek o przyznanie  
nagrody lub wyróżnienia 

za osiągnięte wyniki sportowe 

 
       Załącznik nr 1 
 
 do uchwały Nr XX/208/2020 

Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 26 marca 2020r. 

 

A. Rejestracja wniosku:   (wypełnia Ośrodek Sportu i Rekreacji) 1b 
Podpis osoby 
przyjmującej wniosek 

1 
Numer 
wniosku 

1a Data wpływu wniosku do OSiR 
 

 
 

 

 

B. informacje o wnioskodawcy: 
2 Pełna nazwa 3 Telefon kontaktowy 4 Email 

 
 
 
 

  

5 NIP 6 Forma prawna organizacji 

 
 
 

 
 

7 Adres oficjalnej siedziby     

 
 
 
 

 
 

 

C. Dane osobowe kandydata: 
8 Imię i Nazwisko  9 PESEL   

 
 
 

  

10 

Nr konta bankowego kandydata 
W przypadku braku konta bankowego 
kandydata, dane przedstawia rodzic lub 
opiekun prawny. 

11 

Imię i nazwisko właściciela konta, adres zamieszkania  
Wypełnić w przypadku braku konta bankowego kandydata, dane 
przedstawia rodzic lub opiekun prawny. 

 

 
 
 
 

12 Adres zamieszkania kandydata  

 

Ulica/nr domu/nr lokalu 
 

  -     

Kod pocztowy Miejscowość 

13 Oświadczenie kandydata 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych określonymi  
w Uchwale Rady Miasta Nr XX/208/2020 z dnia 26 marca 2020r. Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych  
we wniosku świadomy/a odpowiedzialności karnej.  

 
Szczecinek, dnia ……………………..….                                             ……….….………..…………………… 

                                                                                                                          (czytelny podpis kandydata lub rodzica lub opiekuna prawnego) 
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14 Trenuje dyscyplinę sportową: 

 
Kategoria wiekowa: 
 
Konkurencja (jeśli dotyczy):  
 

 

Reprezentujący klub sportowy (jeśli dotyczy):  
 

 
Członek kadry narodowej: 

TAK/NIE* 
* właściwe zakreślić 
 

 

D. Opinia trenera lub wnioskodawcy: 

15 
a) Opinia trenera prowadzącego zawodnika lub dyrektora szkoły (jeśli dotyczy). 
b) Opis osiągnięć sportowych oraz ranga imprezy. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Data i czytelny podpis lub pieczęć i podpis wnioskodawcy 
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Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
1. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu określającego 

przynależność zawodnika do klubu lub stowarzyszenia sportowego (jeśli dotyczy). 
2. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu opisanego osiągnięcia,  

w szczególności dyplom, protokół z zawodów, komunikat końcowy. 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,  

ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek; 
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@osir.szczecinek.pl ; 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania nagrody lub wyróżnienia  

za osiągnięte wyniki sportowe na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wykonaniem uchwały Nr XX/208/2020 Rady Miasta Szczecinek z 

dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
wyróżnień za całokształt osiągnięć w działalności sportowej oraz w sprawie określenia zasad i trybu ich 
przyznawania, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty działające na zlecenie Administratora, którym powierzył 
przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu w zakresie unormowanym RODO; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uprawa miejscowego. Konsekwencją ich 
niepodania będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody  
lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. 
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Wniosek o przyznanie 
wyróżnienia za całokształt 

osiągnięć w działalności sportowej 

 
       Załącznik nr 2 
 
 do uchwały Nr XX/208/2020  

Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 26 marca 2020r. 

 

A. Rejestracja wniosku: (wypełnia Ośrodek Sportu i Rekreacji) 1b 
Podpis osoby 
przyjmującej wniosek 

1 
Numer 
wniosku 

1a Data wpływu wniosku do OSiR 
 

 
 

 

 
 

B. informacje o wnioskodawcy: 
2 Pełna nazwa 3 Telefon kontaktowy 4 Email 

 
 
 
 

  

5 NIP 6 Forma prawna organizacji 

 
 
 

 
 

7 Adres oficjalnej siedziby     

 
 
 
 

 
 

 
 

C. Dane osobowe kandydata: 
8 Imię i Nazwisko    

 
 
 
 

 

9 Adres zamieszkania kandydata  

 

Ulica/nr domu/nr lokalu 
 

  -     

Kod pocztowy Miejscowość 

10 
Oświadczenie kandydata 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych 
określonymi w Uchwale Rady Miasta Nr XX/208/2020 z dnia 26 marca 2020r. Potwierdzam 
prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/a odpowiedzialności karnej.  
 
 
Szczecinek, dnia ……………………..….                                                 ……….….………..………………………… 

                                                                                                                                                       (czytelny podpis kandydata) 
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D. Opinia wnioskodawcy: 

11 
Informacja o nominowanym. Prosimy podać wkład w rozwój kultury fizycznej, osiągnięcia w sporcie 
oraz załączyć dokumenty potwierdzające wieloletnie osiągnięcia w sporcie. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Data i czytelny podpis lub pieczęć i podpis wnioskodawcy 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,  

ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek; 
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@osir.szczecinek.pl ; 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania wyróżnienia za całokształt osiągnięć  

w działalności sportowej na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wykonaniem uchwały Nr XX/208/2020 Rady Miasta Szczecinek z 

dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
wyróżnień za całokształt osiągnięć w działalności sportowej oraz w sprawie określenia zasad i trybu ich 
przyznawania, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty działające na zlecenie Administratora, którym powierzył 
przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu w zakresie unormowanym RODO; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uprawa miejscowego. Konsekwencją ich 
niepodania będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia  
za całokształt osiągnięć w działalności sportowej. 
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