
Projekt uchwały

UCHWAŁA NR.....................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia................................. 

Druk Nr

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień 
za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. 2022 r. poz. 1599 z późn. zm) Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1-
Przyjmuje się zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów 

sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe, określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§2 .
Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia będą corocznie zabezpieczone 

w budżecie Gminy Tarnowiec.

§3 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§4 .
Traci moc Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz za zasługi dla sportu.

§5-
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowiec

Michał Dłuski



Projekt uchwały
Załącznik 
do Uchwały Nr.....................  
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia.....................................

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ WÓJTA GMINY TARNOWIEC 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

§ I-
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród 

i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym oraz trenerów za całokształt pracy 
szkoleniowej, wyróżniających się osiągnięciami w działalności na rzecz promocji sportu 
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec.

§2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) nagrodzie - należy przez to rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane zawodnikom 

osiągającym wysokie wyniki sportowe lub trenerom prowadzącym szkolenie ww. zawodników;
2) wyróżnieniu - należy przez to rozumieć puchary, dyplomy, medale, listy gratulacyjne oraz inne 

nagrody rzeczowe;
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnowiec;
4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Tarnowiec;
5) Komisji - należy przez to rozumieć 4 członków powołanych Zarządzeniem Wójta opiniujących 

wnioski.

§3.
Nagroda Wójta może być przyznana:

1) zawodnikowi który osiąga wysokie wyniki sportowe i spełnia następujące warunki:
a) stale zamieszkuje na terenie Gminy Tarnowiec;
b) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody bądź wyróżnienia osiągnął co najmniej jeden 

z wyników sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym 
i międzynarodowym;

c) swoimi osiągnięciami promuje Gminę Tarnowiec;
d) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega zasad współżycia 

społecznego.
2) trenerowi za całokształt pracy szkoleniowej, wyróżniającemu się osiągnięciami w działalności 

na rzecz promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec, 
który spełnia następujące kryteria:
a) pełni funkcje trenera klubu sportowego działającego na terenie Gminy Tarnowiec;
b) prowadzi szkolenie zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

§4.
1. Wysokość nagrody dla zawodnika ustala się w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego:

1) za zajęcie 1-3 miejsca na szczeblu międzynarodowym/ krajowym we współzawodnictwie 
indywidualnym - 500,00 zł netto,

2) za zajecie 1-3 miejsca na szczeblu wojewódzkim/ powiatowym we współzawodnictwie 
indywidualnym - 400,00 zł netto,
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3) we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie zespołowej - 400,00 zł netto.

2. Wysokość nagrody dla trenera ustala się w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego 
trenowanego zawodnika:
1) na szczeblu międzynarodowym/ krajowym - 1 000,00 zł netto,
2) na szczeblu wojewódzkim/ powiatowym - 800,00 zł netto.

§5.
1. Zawodnik bądź trener może otrzymać wyróżnienia za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie, 

gminy w postaci pucharu, dyplomu, listu gratulacyjnego oraz innej nagrody rzeczowej.
2. Wartość nagrody rzeczowej dla zawodnika nie może przekroczyć kwoty 300,00 zł netto.
3. Zawodnik może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko jeden raz za to samo osiągnięcie.

§6.
Podstawą przyznania nagrody lub wyróżnienia przez Wójta Gminy Tarnowiec jest złożony wniosek.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla zawodników może wystąpić:

1) trener lub klub prowadzący działalność sportową na terenie Gminy Tarnowiec;
2) dyrektor placówki oświatowej, do której uczęszcza zawodnik.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla trenera może wystąpić:
1) klub lub organizacja prowadząca działalność sportową na terenie Gminy Tarnowiec;
2) dyrektor placówki oświatowej, w której pracuje trener.

§7.
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać do 30 kwietnia każdego roku 

kalendarzowego w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu lub przesłać drogą pocztową na adres: 
Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211 (decyduje data wpływu).

§8.
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika powinien zawierać następujące 

informacje oraz załączniki:
1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe zawodnika, którego dotyczy składany wniosek,
3) uzasadnienie wniosku zawierające opis najważniejszych wyników sportowych osiągniętych 

w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Opis osiągnięć zawodnika powinien zawierać:
a) nazwę i datę zawodów sportowych, w których brał udział,
a) informację o zajętym miejscu w zawodach sportowych,
b) o szczeblu zawodów, w których udział brał zawodnik,
c) przez jaka instytucję sportową organizowane były zawody sportowe,
d) dyscyplina sportowa,
e) kategoria zawodów sportowych,

4) numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda,
5) klauzula informacyjna,

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera powinien zawierać następujące 
informacje oraz załączniki:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe trenera, którego dotyczy składany wniosek,
3) tabelę wypełnioną w oparciu o wykaz osiągnięć zawodników prowadzonych przez trenera 

zgłoszonego do nagrody lub wyróżnienia,
4) oświadczenie trenera do celów podatkowych,
5) klauzula informacyjna.

3. Wzory wniosków, oświadczeń oraz zaświadczeń stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
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4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§9.
1. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje komisja złożona z czterech osób powoływana przez Wójta 

w drodze zarządzenia.
2. Opinie komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków i przedkłada do Wójta protokół 

z wyboru.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku komisja wzywa do ich usunięcia w terminie 

7 dni.
5. W przypadku nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się 

bez rozpatrzenia.
5. Przyznawane nagrody finansowe zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany 

przez wnioskodawcę.
6. Komisja proponuje nagrody do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Wójt Gminy Tarnowiec.
7. Za pracę Komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY TARNOWIEC 
DLA ZAWODNIKA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

INFORMACJE 0 SPORTOWCU
Wnioskodawca:

□ Klub, organizacja sportowa
□ Trener
□ Dyrektor placówki oświatowej

Imię i Nazwisko/ 
Nazwa Wnioskodawcy:
Numer telefonu:

Adres:

Dane osobowe zawodnika:

Imię i Nazwisko

Imiona Rodziców:

PESEL:

Data urodzenia:

Adres zameldowania zawodnika:

Ulica Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Gmina: Województwo:

Adres zamieszkania zawodnika: (podać jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Gmina: Województwo:
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Opis najważniejszych osiągnięć zawodnika

Charakterystyka najważniejszego wyniku sportowego osiągniętego w roku poprzedzającym 
przyznanie nagrody

Lp Data 
zawodów

Nazwa 
zawodów

Miejsce 
zajęte w 

zawodach

Szczebel 
zawodów 

(Mistrzostwa 
międzynarodowe, 

krajowe, 
wojewódzkie, 
powiatowe)

Dyscyplina 
sportowa

Kategoria Organizator 
zawodów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA NAGRODA

01. Numer rachunku

02. Imię i nazwisko właściciela rachunku

podpis zawodnika/ sportowca data i podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, żc zapoznałem/am się z Uchwałą Nr .................... Rady Gminy Tarnowiec z dnia
................... w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne 
osiągnięcia sportowe.
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto że miejscem 
zamieszkania zawodnika, którego wniosek dotyczy jest teren Gminy Tarnowiec.

(data i podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY TARNOWIEC 
DLA TRENERA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

INFORMACJE O TRENERZE

Wnioskodawca:

Nazwa Wnioskodawcy:

Numer telefonu:

Adres:

Dane osobowe trenera:

Imię i Nazwisko

PESEL:

Data urodzenia:

Adres zameldowania trenera:

Ulica Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Gmina: Województwo:

Adres zamieszkania trenera: (podać jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Gmina: Województwo:
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Wykaz osiągnięć zawodników prowadzonych przez trenera zgłoszonego do nagrody 
lub wyróżnienia

Charakterystyka najważniejszego wyniku sportowego osiągniętego w roku poprzedzającym 
przyznanie nagrody

Lp. Imię i 
nazwisko 

trenera

Imię i 
nazwisko 

zawodnika

Nazwa 
zawodów

Data 
zawodów

Dyscyplina 
i 

konkurencja

Miejsce 
zajęte 
przez 

zawodnika

Szczebel 
zawodów 

(Mistrzostwa 
międzynarodowe, 

krajowe, 
wojewódzkie, 
powiatowe)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

podpis trenera data i podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą Nr .................... Rady Gminy Tarnowiec z dnia
................... w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne 
osiągnięcia sportowe.
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto że miejscem 
zamieszkania trenera, którego wniosek dotyczy jest teren Gminy Tarnowiec.

(data i podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH O PRZYJĘCIU NAGRODY ZA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Dane trenera:

Nazwisko:...................................................... Imię:................................................................
Data urodzenia:.............................................. , miejsce urodzenia.............................................
PESEL (lub NIP)** :.......................................................

Miejsce zamieszkania:

Kod pocztowy....................................... , Miejscowość :............................................................
Województwo:................................................. , Gmina:.............................................................
Ulica:............................................................................................................................................ 
Numer domu:................... , Numer
mieszkania:...........................................................................

Miejsce składania informacji podatkowych :

Urząd Skarbowy (adres):

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na które ma zostać wypłacona nagroda:

Dane właściciela konta bankowego:

Nazwisko:...................................................... Imię:................................................................
Adres:......................................................................................................................................

Telefon........................................... E-mail...........................................................................

data i podpis

* w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej, oświadczenie powinien opatrzyć podpisem rodzic bądź prawny opiekun.
* * dla osób prowadzqcych działalność gospodarczq jest to numer NIP, w pozostałych przypadkach numer PESEL.
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach o przyznanie 
stypendium sportowego oraz nagrody za osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej 
zwanym „Rozporządzeniem”

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest 
Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta (dalej: „Administratorem”). Kontakt do Administratora, 
adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, e-mail: wojt@ugtarnowiec.pl

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium sportowych oraz nagród za wysokie 

osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników, zgodnie z 
przepisami prawa.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów art. 
31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji powyższego celu przez 
Administratora danych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 
wymagany kategoria archiwalną.

7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Dane nie 
są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 
dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia 
danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, 
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 
prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie 
potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń.

9. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku niezgodne z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

data i podpis
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