UCHWAŁA NR XV/174/20
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania nagród pieniężnych dla osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1133) Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, co
następuje:
§ 1.
Przyjmuje się warunki i tryb przyznawania i pozbawiania nagród pieniężnych dla osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej, które określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody pieniężne, o których mowa w § 1 ustalana
jest każdego roku w budżecie Powiatu Limanowskiego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Filipiak
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Załącznik do uchwały Nr XV/174/20
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Regulamin określający warunki i tryb przyznawania i pozbawiania nagród pieniężnych dla osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
§ 1.
1. Nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności sportowej zwane dalej nagrodami przyznawane są
zawodnikom, trenerom mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego lub
reprezentującym czy pracującym na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów statutowo
związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej działających w Powiecie
Limanowskim.
2. Dyscyplinami sportu mającymi znaczenie dla Powiatu Limanowskiego, z uwagi na chęć pobudzenia
wszechstronnego rozwoju sportowego wśród jego mieszkańców, są wszelkie dyscypliny sportu zaliczane
do programu Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich oraz wchodzące do ogólnopolskiego
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
§ 2.
1. Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu
i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu oraz promocję Powiatu Limanowskiego na arenie
międzynarodowej i krajowej.
2. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym
Limanowskiego ze środków zabezpieczonych na ten cel.

wypłacanym

z budżetu

Powiatu

3. W jednym roku można otrzymać tylko jedną nagrodę.
§ 3.
1. Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej może otrzymać zawodnik, który uzyskał jeden
z następujących wyników sportowych:
1) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich lub
2) został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata, lub Europy lub
3) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział
zawodnicy z co najmniej 5 krajów lub
4) zajął co najmniej 3 miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski.
§ 4.
1. Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej może otrzymać trener, z uwzględnieniem ich
znaczenia dla społeczności lokalnej, prowadzący szkolenie z zawodnikiem w klubie sportowym lub
stowarzyszeniu kultury fizycznej mającym siedzibę i działającym na terenie powiatu limanowskiego,
którego zawodnik uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich lub
2) został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata, lub Europy lub
3) zajął medalowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział
zawodnicy z co najmniej 5 krajów lub
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4) zajął co najmniej 3 miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski.
§ 5.
1. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej mogą zgłaszać kluby sportowe/stowarzyszenia kultury
fizycznej mające siedzibę i działające na terenie Powiatu Limanowskiego oraz zawodnik, trener mający
miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego lub reprezentujący czy pracujący na rzecz
klubów sportowych lub innych podmiotów statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny
kultury fizycznej działający w Powiecie Limanowskim.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 dotyczą osiągnięć sportowych za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 6.
1. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w terminie do 31 marca roku, w którym ma być
przyznana nagroda do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600
Limanowa.
2. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca podlega wezwaniu do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5. Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
§ 7.
1. Oceny kandydatur dokonuje Komisja w liczbie 5 osób, powołana corocznie przez Zarząd Powiatu
w drodze uchwały, kierując się zasadami zawartymi w § 1 regulaminu, przedstawiając niezwłocznie
swoją opinie Zarządowi Powiatu.
2. W posiedzeniach Komisji mogą również uczestniczyć członkowie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
3. Zarząd Powiatu, powołując Komisję ds. oceny kandydatur wskazuje jej Przewodniczącego.
4. Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu opinię podjętą zwykłą większością głosów (50% + 1)
na posiedzeniu przy obecności co najmniej 50% członków.
5. Ostateczna decyzja co do przyznania nagrody pozostaje w kompetencji Zarządu Powiatu.
§ 8.
1. Wysokość nagród dla zawodników uzależniona jest od:
1) osiągniętego wyniku sportowego
2) znaczenia osiągnięć dla społeczności lokalnej Powiatu Limanowskiego
2. Nagroda dla zawodnika w zależności od osiągniętego wyniku wynosi:
1) 1.800 zł brutto w sytuacji osiągnięcia wyniku określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1
2) 1.500 zł brutto w sytuacji osiągnięcia wyniku określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2
3) 1.300 zł brutto w sytuacji osiągnięcia wyniku określonego w § 3 ust. 1 pkt. 3
4) 1.000 zł brutto w sytuacji osiągnięcia wyniku określonego w § 3 ust. 1 pkt. 4
3. Trenerowi wyróżniającemu się osiągnięciami w działalności sportowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2
przyznawana jest nagroda w wysokości 1.500 zł brutto.
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4. Trenerowi wyróżniającemu się osiągnięciami w działalności sportowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3
i 4 przyznawana jest nagroda w wysokości 1.000 zł brutto.
5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub więcej wysokich
wyników sportowych przyznaje się nagrodę za najwyższe osiągnięcia.
6. Nagrody wypłacane są w kwocie netto, po potrąceniu należnego podatku dochodowego oraz innych
wymaganych przepisami prawa świadczeń.
7. Sposób wypłaty przyznanej nagrody pieniężnej uzgadniany jest z nagrodzonym.
8. W sytuacjach szczególnych nagroda pieniężna może być przyznana z inicjatywy Starosty
Limanowskiego.
9. Nagrody wręcza Starosta Limanowski lub upoważniona przez niego osoba podczas Sesji Rady Powiatu
Limanowskiego lub innej uroczystości organizowanej przez Powiat Limanowski.
§ 9.
1. Decyzje o pozbawieniu nagród pieniężnych i ich zwrocie podejmuje Zarząd Powiatu.
2. Decyzja o pozbawieniu nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 może być wydane
w sytuacji pozbawiania zawodnika lub trenera tytułu lub osiągnięcia, za które przyznano nagrodę.
3. Pozbawienie nagrody nie może nastąpić po upływie roku od momentu pozbawienia tytułu lub
osiągniecia, za które przyznano nagrodę.
§ 10.
Informację o przyznanej nagrodzie
www.powiat.limanowski.pl

podaje

się

do

publicznej

wiadomości

na

stronie

Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Filipiak
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu określajacego warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych dla osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
………………………………………….
Nazwa, adres, telefon wnioskodawcy
Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej
za osiągnięcia w działalności sportowej
.................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko zawodnika, trenera, rodzica/opiekuna prawnego (W przypadku niepełnoletniego
zawodnika wypełnia oraz podpisuje rodzic/opiekun prawny zawodnika) lub nazwa klubu
sportowego/stowarzyszenia kultury fizycznej składającego wniosek)
zgłasza wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięcia w działalności sportowej dla:
I Część Dane osobowe zawodnika/trenera:
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………....
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..
4. PESEL …………………Urząd Skarbowy w (właściwy do rozliczenia podatku) ………......
5. Przynależność klubowa: ……………………………………………………………………...
Nazwa i adres klubu: ……………………………………………………………………………
Adres klubu …………………………………………………………………………………......
Forma prawna …………………………………………………………………………………..
Numer w KRS lub w innym rejestrze (podać nazwę) …………………………………………..
Data wpisu lub rejestracji ……………………………………………………………………….
6. Uprawiana dyscyplina sportowa i konkurencja ……………………………………………...
7. Kategoria wiekowa …………………………………………………………………………..
8. Informacje dotyczące wyników, o których mowa w §3 i § 4:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
9. Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………….
Podpis wnioskodawcy
II Część (zgodnie z Regulaminem do wniosku musi zostać dołączona dokumentacja
potwierdzająca osiągnięcia sportowe)
1. ………………………………………………………………………………………………

Id: CEC7928A-BCD7-487E-811A-B422E313162A. podpisany

Strona 1

2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art. 13 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 (…) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu przynania nagrody pieniężnej za
osiągnięcia w działalności sportowej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa
2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można
się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie
przepisów prawa,
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przynania nagrody pieniężnej za osiągnięcia
w działalności sportowej i w celach archiwalnych,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu – 50 lat,
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest umownym warunkiem w celu przynania nagrody pieniężnej za
osiągnięcia w działalności sportowej.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą:
………………………………………………………
(data i podpis kandydata wytypowanego do nagrody)
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