UCHWAŁA NR XL/273/2021
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 stycznia 2021 r.
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713, 1378), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników
współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.

sportowych

we

§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie sportowym określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVIII/490/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz Uchwała Nr XXXVI/326/2017 Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/490/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Jerzy Błoch
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/273/2021
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
§ 1. 1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1) zawodników za prezentowany przez nich poziom sportowy i osiąganie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
2) trenerów i działaczy prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także wyróżniających się w działalności sportowej, za
wieloletni wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz wieloletnie szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Pabianice.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie corocznie określana
w uchwale budżetowej.
§ 2. Regulamin określa:
1) wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;
2) rodzaje wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz zasady i tryb ich przyznawania.
§ 3. 1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, które:
1) są członkami klubu sportowego z siedzibą na terenie Gminy Pabianice i/lub mieszkańcami Gminy Pabianice;
2) posiadają licencję polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie sportu i/lub biorą udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub organizację sportową
w danej dyscyplinie.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się osobom fizycznym za wysokie osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów, juniorów, kadetów lub młodzików,
w następującej hierarchii ich ważności:
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;
2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata;
3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy;
4) zdobycie miejsca punktowanego (I – VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy;
5) objęcie szkoleniem centralnym (członek kadry);
6) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski;
7) zdobycie miejsc od 1 do 12 w rozgrywkach drużynowych o tytuł Mistrza Polski oraz zdobycie miejsca
punktowanego na indywidualnych Mistrzostwach Polski;
8) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
9) posiadanie co najmniej I klasy sportowej;
10) udział w rozgrywkach ligowych na poziomie co najmniej II ligi seniorów;
11) objęcie szkoleniem wojewódzkim (członek kadry województwa) i/lub udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży;
12) zwycięstwo w drużynowych, młodzieżowych rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i/lub awans do wyższej
grupy rozgrywkowej;
13) zdobycie miejsc 1-8 w zawodach rangi Mistrzostw Województwa.
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§ 4. 1. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego uważa się również aktywność sportową o niewymiernym
charakterze, w szczególności samotny rejs żeglarski, zdobycie trudnego szczytu górskiego lub jaskini, rekordowe
nurkowanie, ukończenie biegu o wybitnym stopniu trudności.
2. Nagroda może być też przyznana osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę paraolimpijską i biorącym
udział we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych organizowanym przez polski związek sportowy
lub organizację sportową w danej dyscyplinie.
3. Nagroda może też być przyznana osobom fizycznym za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym
akademickim i szkolnym w zawodach rangi mistrzowskiej organizowanych przez akademicki lub szkolny związek
sportowy zgodnie z ważnością osiągnięć wymienionych w § 3.
§ 5. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację w danej
dyscyplinie sportu, w tym zajmujących się także sportem osób niepełnosprawnych.
§ 6. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe.
§ 7. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom zasłużonym w uzyskaniu
wysokich lub o niewymiernym charakterze osiągnięć sportowych przez zawodników nieposiadających licencji
zawodnika spełniających wymagania, o których mowa w § 3, a także wyróżniających się w działalności sportowej,
za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz wieloletnie szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Pabianice.
§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Pabianice z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Gminnej Rady Sportu;
2) komisji Rady Gminy Pabianice właściwej do spraw sportu;
3) organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie sportu w Gminie Pabianice;
4) związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 4;
5) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik;
6) szkoły, której uczniem bądź nauczycielem jest zawodnik, trener lub działacz.
2. Wzór wniosku o nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wnioski składa się w terminach od 1 stycznia do 31 marca roku następnego po roku, w którym wynik
został osiągnięty.
§ 10. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Radę Sportu.
§ 11. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 5 000 złotych
w danym roku kalendarzowym.
§ 12. 1. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, plakietki, medale, książki, strój sportowy i sprzęt sportowy
związany z uprawianą dyscypliną, drobne upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne.
2. Wartość przyznanego
kalendarzowym.

wyróżnienia

nie może

przekroczyć

kwoty

1 000 złotych

w danym

roku

§ 13. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.
§ 14. Nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy Pabianice lub upoważniona przez niego osoba w czasie sesji
Rady Gminy Pabianice lub innych ważnych uroczystości gminnych lub sportowych.
§ 15. Informacje o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/273/2021
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 stycznia 2021 r.
WNIOSEK
o przyznanie nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym
WNIOSEK
o przyznanie nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym
…………………………........
Dane podmiotu zgłaszającego
WNIOSEK
o przyznanie nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym
1. Dane wnioskodawcy: adres, nr telefonu kontaktowego, osoba do kontaktu
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Wniosek składany na: (odpowiednie podkreślić)
a) nagrodę/wyróżnienie dla zawodnika
b) nagrodę/wyróżnienie dla trenera
c) nagrodę/wyróżnienie dla działacza
3. Dane kandydata do nagrody lub wyróżnienia /imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/
Pesel/ funkcja w klubie
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Dyscyplina sportu oraz kategoria wiekowa
....................................................................................................................................................................
5. Osiągnięcia, poziom i wyniki sportowe zawodnika (wypełnić te, które dotyczą danej osoby):
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich,
………………………………………………………………………………………………………………
……..
2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata
………………………………………………………………………………………………………………
……..
3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy
………………………………………………………………………………………………………………
……..
4) zdobycie miejsca punktowanego (I – VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy
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………………………………………………………………………………………………………………
……..
5) objęcie szkoleniem centralnym (członek kadry);
………………………………………………………………………………………………………………
……..
6) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski
………………………………………………………………………………………………………………
……..
7) zdobycie miejsc od 1 do 12 w rozgrywkach drużynowych o tytuł Mistrza Polski oraz zdobycie miejsca
punktowanego na indywidualnych Mistrzostwach Polski
………………………………………………………………………………………………………………
……..
8) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
………………………………………………………………………………………………………………
……..
9) posiadanie co najmniej I klasy sportowej;
………………………………………………………………………………………………………………
……..
10) udział w rozgrywkach ligowych na poziomie co najmniej II ligi seniorów;
………………………………………………………………………………………………………………
……..
11) objęcie szkoleniem wojewódzkim (członek kadry województwa) i/lub udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży;
………………………………………………………………………………………………………………
……..
12) zwycięstwo w drużynowych, młodzieżowych rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i/lub awans do wyższej
grupy rozgrywkowej;
………………………………………………………………………………………………………………
……..
13) zdobycie miejsc 1-8 w zawodach rangi Mistrzostw Województwa.
………………………………………………………………………………………………………………
……..
6. Inne informacje uzasadniające przyznanie nagrody lub wyróżnienia na podstawie § 4 oraz
§ 7. regulaminu (załącznika nr 1 do uchwały) oraz ewentualne dodatkowe uzasadnienia osiągnięć z p.
5 wniosku :
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
Podpisy wnioskodawców
....................................................
Wymagane załączniki:
- klauzula informacyjna (załącznik do wniosku),
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- dokumenty potwierdzające osiągnięcia, zasługi itp. kandydata do nagrody lub wyróżnienia
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Załącznik do Wniosku
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z
dnia
27 kwietnia
2016 r.
w sprawie
ochrony
danych
osób
fizycznych
w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Pabianice. Możesz się
z
nim
kontaktować
w następujący
sposób:
listownie
na
adres
Urząd
Gminy
w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21, e-mailowo: wojt@pabianice.gmina.pl, telefonicznie 42 213
96 60.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz się kontaktować wysyłając e-mail na
adres gmina@pabianice.gmina.pl.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10 RODO
w celu
podjęcia
działań
przed
zawarciem
umowy
o pracę
zgodnie
z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami szczególnymi.
4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne,
gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe
możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom
przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne,
jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
Twoich praw.
5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie
zostaną usunięte. Oryginały i kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do
14 dni od zakończenia rekrutacji, po tym okresie oryginały zostaną przesłane na adres do korespondencyjny,
zaś kopie komisyjne zniszczone.
6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka
konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych
nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
8) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Twoje
dane
nie będą
w formie profilowania.

przetwarzane
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