UCHWAŁA NR XX/163/20
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, poz. 1495 i poz. 2251) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, które określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIII/206/13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 1201);
2) Uchwała Nr XXIX/270/13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 4914);
3) Uchwała Nr IX/77/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 3481).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg
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Załącznik do uchwały Nr XX/163/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i
wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) współzawodnictwie sportowym - należy przez to rozumieć indywidualną lub zbiorową
rywalizację osób fizycznych zmierzającą do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu
rezultatów;
2) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu
i uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym;
3) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada tytuł trenera lub instruktora sportu
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) stypendium sportowym - należy przez to rozumieć okresowe świadczenie pieniężne wypłacane
miesięcznie;
5) najwyższym wyniku - należy przez to rozumieć najwyższy wynik rangi osiągnięty
we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Powiatu
Opoczyńskiego;
6) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Opoczyńskiego;
7) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Opoczyńskiego.
2. Dyscyplinami sportu o istotnym znaczeniu dla Powiatu Opoczyńskiego są: kajakarstwo,
kolarstwo, piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, sporty walki, tenis, podnoszenie ciężarów oraz
każda dyscyplina uprawiana przez zawodnika niepełnosprawnego.
Rozdział 2
Stypendia sportowe dla zawodników
§ 2. 1. Stypendia sportowe dla zawodników mają na celu wspieranie rozwoju zawodników
szczególnie uzdolnionych sportowo.
2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który osiągnął najwyższy wynik
we współzawodnictwie sportowym i którego przebieg dotychczasowej działalności sportowej, plany
startów oraz przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we
współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.
§ 3. 1. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu z inicjatywy Starosty lub na wniosek:
1) pełnoletniego zawodnika ubiegającego się o stypendium;
2) opiekunów prawnych zawodnika niepełnoletniego od 15 do 18 roku;
3) klubu sportowego działającego na terenie powiatu opoczyńskiego zrzeszającego zawodnika.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznaje się w wysokości 2 000 zł brutto.
2. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach stanowiących co najmniej 10% wartości kwoty
określonej w ust. 1.
3. Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku budżetowym.
4. Przyznanie stypendiów sportowych uzależnione jest od środków zabezpieczonych na ten cel
w budżecie Powiatu Opoczyńskiego w roku, w którym stypendium ma być przyznane.
§ 5. Podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie w roku, w którym stypendium ma być
przyznane, przez zawodnika, któremu Zarząd Powiatu przyznał stypendium lub opiekuna prawnego
zawodnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy określającej szczegółowe warunki wypłaty
stypendium.
§ 6. Stypendium sportowego pozbawia się zawodnika w przypadku udowodnionego:
1) zaprzestania lub zaniedbania uprawiania dyscypliny sportowej, w związku z którą otrzymał
stypendium, w tym udziału we współzawodnictwie sportowym z zastrzeżeniem § 8;
2) anulowania wyniku sportowego, za który otrzymał stypendium;
3) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej.
§ 7. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o pozbawieniu stypendium sportowego w przypadkach,
o których mowa w § 6 po zapoznaniu się z wyjaśnieniami stypendysty, chyba że stypendysta nie
korzysta z możliwości złożenia wyjaśnień.
§ 8. Czasowa niezdolność do uprawiania danej dyscypliny sportowej i uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim
przy rokowaniach powrotu do uprawiania danej dyscypliny nie pozbawia zawodnika prawa
do otrzymywania oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium.
Rozdział 3
Nagrody i wyróżnienia dla zawodników
§ 9. 1. Nagrody są przyznawane zawodnikom za najwyższe wyniki we współzawodnictwie
sportowym.
2. Nagrody są przyznawane za:
a) zajęcie co najmniej 5 miejsca w Mistrzostwach Polski lub
b) udział w mistrzostwach świata lub Europy lub
c) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich lub
d) zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których
udział brali zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
§ 10. Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym stanowiącym
równowartość świadczenia pieniężnego.
§ 11. 1. Ustanawia się trzy kolejne nagrody dla zawodników osiągających najwyższe wyniki we
współzawodnictwie sportowym, z zastrzeżeniem ust.2:
1) pierwsza nagroda
Opoczyńskiego;

w wysokości

1.500,00 złotych

i

tytuł

Sportowiec

Roku

Powiatu

2) druga nagroda w wysokości 1.100,00 złotych;
3) trzecia nagroda w wysokości 800,00 złotych,
wraz z listem gratulacyjnym oraz statuetką lub pucharem.
2. W przypadku przyznawania nagrody zawodnikom stanowiącym drużynę, każdy członek
drużyny otrzymuje nagrodę o wartości równej ilorazowi kwoty nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2, 3, powiększonej o 500 zł, do liczby członków drużyny oraz dyplom i statuetkę lub puchar.

Id: B63242EA-6ACF-4B76-B88C-026B2387845F. Podpisany

Strona 2

§ 12. Nagrody, o których mowa w § 9, przyznaje Zarząd Powiatu z inicjatywy Starosty lub
na podstawie wniosku złożonego przez:
a) co najmniej 2 radnych lub komisję stałą Rady Powiatu Opoczyńskiego,
b) klubu sportowego lub innego podmiotu działającego na terenie powiatu opoczyńskiego
zrzeszającego zawodnika,
c) trenera zawodnika.
§ 13. Wyróżnienie dla zawodnika przyznawane jest jako wyraz uznania za osiągnięte wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
§ 14. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek, pucharów, pater oraz listów gratulacyjnych
lub dyplomów.
§ 15. 1. Wyróżnienie przyznaje Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę wyniki danego zawodnika
we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach mających znaczenie dla Powiatu Opoczyńskiego.
2. Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który nie został nagrodzony na podstawie § 9,
bez konieczności składania dodatkowego wniosku.
3. Jeden zawodnik może otrzymać jedno wyróżnienie.
4. Wyróżnienia mogą być przyznane z inicjatywy Starosty lub na wniosek:
1) radnego Powiatu Opoczyńskiego;
2) klubu sportowego lub innego podmiotu działającego na terenie powiatu opoczyńskiego
zrzeszającego zawodnika;
3) trenera zawodnika;
4) dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński;
5) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego działającego na terenie powiatu opoczyńskiego.
5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Rozdział 4
Stypendia sportowe i nagrody dla trenerów
§ 16. 1. Stypendium sportowe może być przyznane trenerowi prowadzącemu szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Stypendium sportowe może otrzymać trener, jeżeli zawodnik przez niego przygotowywany
zajął:
1) co najmniej 3 miejsce na mistrzostwach świata lub
2) co najmniej 3 miejsce na mistrzostwach Europy lub
3) co najmniej 3 miejsce na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich.
§ 17. 1. Stypendium dla trenera przyznaje Zarząd Powiatu z inicjatywy Starosty lub na wniosek
macierzystego klubu sportowego trenera działającego na terenie powiatu opoczyńskiego.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla trenera stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.
§ 18. 1. Stypendium przyznaje się w wysokości 2 000 zł brutto.
2. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach stanowiących co najmniej 10% wartości kwoty
określonej w ust. 1.
3. Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku budżetowym.
4. Przyznanie stypendiów sportowych uzależnione jest od środków zabezpieczonych na ten cel
w budżecie Powiatu Opoczyńskiego w roku, w którym stypendium ma być przyznane.
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§ 19. Podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie, w roku na który przyznane jest stypendium,
przez trenera, któremu Zarząd Powiatu przyznał stypendium, umowy określającej szczegółowe
warunki wypłaty stypendium.
§ 20. Stypendium sportowego pozbawia się trenera w przypadku:
1) zaprzestania lub zaniedbania prowadzenia szkolenia sportowego zawodnika/ów osiągającego/cych
wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, o których mowa § 16
ust. 2;
2) anulowania wyniku sportowego zawodników, o których mowa w §16 ust. 2.
§ 21. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o pozbawieniu trenera stypendium sportowego
w przypadkach, o których mowa w § 20, na uzasadniony wniosek Starosty lub macierzystego klubu
sportowego zawierający dowody po zapoznaniu się z wyjaśnieniami stypendysty, który ma zostać
pozbawiony stypendium sportowego, chyba że stypendysta zrezygnuje z możliwości ich złożenia.
§ 22. Trener może otrzymać nagrodę rzeczową w postaci sprzętu lub odzieży sportowej oraz
statuetki i dyplomu.
1. Nagrodę, może otrzymać trener prowadzący szkolenie osiągających najwyższe wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu z inicjatywy Starosty lub na wniosek macierzystego klubu
sportowego trenera działającego na terenie powiatu opoczyńskiego.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział 5
§ 23. 1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku
poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Jeden zawodnik może otrzymać stypendium lub nagrodę lub wyróżnienie.
3. Trener może otrzymać stypendium lub nagrodę.
§ 24. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia wraz z załącznikami składa
się w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a.
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w terminie od 2 stycznia do
31 stycznia każdego roku.
3. O naborze w danym roku budżetowym wniosków na stypendia i terminie ich składania Zarząd
Powiatu poinformuje w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opocznie w terminie do 31 stycznia danego roku.
4. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje data wpływu wniosku do Starostwa
Powiatowego w Opocznie.
5. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia
w terminie 7 dni od daty powiadomienia.
§ 25. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę;
3) rezygnacji kandydata;
4) nie usunięciu braków formalnych w wyznaczonym terminie.
§ 26. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Zarząd Powiatu i przyznaje stypendium lub
nagrodę lub wyróżnienie.
§ 27. Złożenie wniosków, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie jest równoznaczne
z przyznaniem odpowiednio stypendium, nagrody lub wyróżnienia.
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§ 28. Zarząd Powiatu nie przyznaje stypendium, nagrody lub wyróżnienia w danym roku budżetowym
w przypadku gdy zgłoszeni kandydaci nie spełniają kryteriów określonych w niniejszej uchwale, a w
przypadku stypendium również wówczas gdy Rada Powiatu nie zabezpieczy na ten cel środków
w budżecie.

Id: B63242EA-6ACF-4B76-B88C-026B2387845F. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
określającego szczegółowe zasady,
tryb przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokość stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Wnioskodawca*
adres
zameldowania
lub siedziby
adres do
korespondencji

telefon, e-mail
Osoba do
kontaktu
ws. wniosku

........................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa stowarzyszenia)
........................................................................................................................
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)
........................................................................................................................
(jeśli jest inny niż podany powyżej)
........................................................................................................................
(stacjonarny, komórkowy, e-mail)
........................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA
I. Dane osobowe zawodnika:
1. Nazwisko ............................................................................................................................
2. Imiona .................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................
4. Adres zamieszkania .............................................................................................................
5. Nazwa banku, nr oddziału i nr rachunku bankowego**.......................................................
6. Nazwa urzędu skarbowego ..................................................................................................
7. Telefon kontaktowy****.....................................................................................................
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8. Zawodnik jest:
1) uczniem/studentem***
2) pracownikiem/zleceniobiorcą/osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub inną działalność
zarobkową***
3) bezrobotnym
4) emerytem/rencistą***
II.

Informacje o kwalifikacjach sportowych
9. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ..................................................................................
10. Kategoria wiekowa ............................................................................................................
11. Klasa sportowa ..................................................................................................................
12. Nazwa klubu sportowego zrzeszającego zawodnika ..........................................................
13. Nazwisko i imię trenera klubowego ...................................................................................

III.
Lp.

Informacja o osiągnięciach sportowych w roku .............................................................
Nazwa zawodów/rozgrywek

Miejsce zawodów

Data rozegrania zawodów

Uzyskany wynik

1.

2.

3.

4.

5.

IV. Informacja dodatkowa (np. informacja o powołaniu do kadry krajowej w roku bieżącym):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Informacje o dalszych planach sportowych:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

.......................... dnia ......................
(miejscowość)

....................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy/Starosty

V. Oświadczenia:
1) Klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą
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w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@opocznopowiat.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rozpatrzenia
wniosku w sprawie o przyznanie stypendium sportowego, której zasady przydzielania określa
uchwała Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych i
Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i
wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyznania stypendium sportowego.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego do celów związanych
z obsługą wniosku oraz z obsługą stypendium, w przypadku jego przyznania.
.................................................................
podpis zawodnika/opiekunów prawnych
2) Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego o okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie stypendium
sportowego.
.............................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy/Starosty
VI.
Załączniki:
1. Program przygotowań zawodnika opracowany przez właściwy związek sportowy lub klub
sportowy zrzeszający zawodnika.
2. Dokument (oryginał lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający
osiągnięty wynik sportowy.
___________________________________________
*) Części dotyczącej Wnioskodawcy nie wypełnia się, gdy o przyznanie stypendium występuje
Starosta.
**) W przypadku wypłaty stypendium w kasie należy wpisać: WYPŁATA W KASIE.
***) Niepotrzebne skreślić.
****) Fakultatywnie.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
określającego szczegółowe zasady,
tryb przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokość stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a

Wnioskodawca*

adres
zameldowania
lub siedziby
adres do
korespondencji

telefon, e-mail

Osoba do
kontaktu
ws. wniosku

.........................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa stowarzyszenia)

.........................................................................................................................
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)

........................................................................................................................
(jeśli jest inny niż podany powyżej)

........................................................................................................................
(stacjonarny, komórkowy, e-mail)

........................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ** DLA ZAWODNIKA
I. Dane osobowe zawodnika:***
1. Nazwisko ............................................................................................................................
2. Imiona .................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................
4. Adres zamieszkania .............................................................................................................
5. Nazwa banku, nr rachunku bankowego**** ......................................................................
6. Nazwa urzędu skarbowego ..................................................................................................
7. Telefon kontaktowy*****...................................................................................................
8. Zawodnik jest:
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1) uczniem/studentem**
2) pracownikiem/zleceniobiorcą/osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub inną działalność
zarobkową**
3) bezrobotnym
4) emerytem/rencistą**
II. Informacje o kwalifikacjach sportowych
1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ..................................................................................
2. Kategoria wiekowa ..............................................................................................................
3. Klasa sportowa ....................................................................................................................
4. Nazwa klubu sportowego zrzeszającego zawodnika ............................................................
5. Nazwisko i imię trenera klubowego .....................................................................................
III. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku .................................................................

lp.

nazwa zawodów/rozgrywek

miejsce zawodów

data rozegrania zawodów

uzyskany wynik

1.
2.
3.
4.
5.

...................................dnia ...............................
miejscowość

.............................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy/Starosty

IV. Oświadczenia:
1) Klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą w Opocznie, ul.
Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@opocznopowiat.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rozpatrzenia
wniosku w sprawie o przyznanie nagrody/wyróżnienia**, której zasady przydzielania określa
uchwała Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych i
Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i
wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
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sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyznania nagrody/wyróżnienia**.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we
wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia** do celów związanych z obsługą tego wniosku.

....................................................................................
podpis opiekuna prawnego
(w przypadku zawodnika niepełnoletniego)

..............................................
podpis zawodnika

V. Załączniki:
1. Dokument (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający
osiągnięty wynik sportowy.******
____________________________________
*) Części dotyczącej Wnioskodawcy nie wypełnia się, gdy o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
występuje Starosta.
**) Niepotrzebne skreślić.
***) W przypadku wniosku o przyznanie wyróżnienia wypełnić tylko punkty 1, 2, 4.
****) W przypadku wypłaty nagrody w kasie należy wpisać: WYPŁATA W KASIE
*****) Fakultatywnie.
******) W przypadku wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla członka drużyny, dokument
potwierdzający osiągnięty wynik sportowy drużyny, można dołączyć do jednego wniosku z adnotacją:
" Dokument dołączono w 1 egzemplarzu do wniosku zawodnika" (podać imię i nazwisko).
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu
określającego szczegółowe zasady,
tryb przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokość stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Wnioskodawca*
adres
zameldowania
lub siedziby
adres do
korespondencji

telefon, e-mail
Osoba do
kontaktu
ws. wniosku

.........................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa stowarzyszenia)
.........................................................................................................................
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)
........................................................................................................................
(jeśli jest inny niż podany powyżej)
........................................................................................................................
(stacjonarny, komórkowy, e-mail)
........................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO/NAGRODY**DLA TRENERA
PROWADZĄCEGO SZKOLENIE ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI
SPORTOWE W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM
WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
I. Dane osobowe trenera:
1. Nazwisko.............................................................................................................................
2. Imiona ................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................
4. Adres zamieszkania ............................................................................................................
5. Nazwa banku, nr oddziału i nr rachunku bankowego****..................................................
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6. Telefon kontaktowy ***....................................................................................................
7. Nazwa urzędu skarbowego ..................................................................................................
II.

Informacje o kwalifikacjach sportowych
1. Trenowana dyscyplina (konkurencja) ..................................................................................
2. Kategoria wiekowa ..............................................................................................................
3. Nazwa klubu sportowego zrzeszającego trenera ..................................................................

.......................................................................................................................................................
III.
Informacja
o osiągnięciach
sportowych
o stypendium/nagrodę** w roku ................
Lp.

Imię i nazwisko trenowanego zawodnika/nazwa
trenowanej drużyny**

nazwa
zawodów

uprawniających
miejsce rozegrania
zawodów

do

wnioskowania

data rozegrania
zawodów

uzyskany
wynik

1.

2.

3.

4.

5.

IV. Informacja dodatkowa (np. informacje o dalszych planach trenerskich)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................... dnia ...............................
(miejscowość)

.................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy/Starosty

V. Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż spełniam warunki wymagane od trenera, o których
w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.)

mowa

..............................................................
podpis trenera
2. Klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą w Opocznie, ul.
Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@opocznopowiat.pl.
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rozpatrzenia
wniosków w sprawie o przyznanie stypendium sportowego/nagrody**, której zasady
przydzielania określa uchwała Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie stypendiów, nagród
i wyróżnień sportowych i Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyznania stypendium
sportowego/nagrody**,
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we
wniosku o przyznanie stypendium sportowego/nagrody**, w przypadku jego/jej** przyznania.
............................................................
podpis trenera
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie
stypendium sportowego.
.....................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy/ Starosty
VI. Załączniki:
1. Program przygotowań trenowanego zawodnika/drużyny** opracowany przez właściwy związek
sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika.
2. Dokument (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający
osiągnięty wynik sportowy przez zawodnika.
_________________________________________________________
*) Części dotyczącej Wnioskodawcy nie wypełnia się, gdy o przyznanie stypendium lub nagrody występuje
Starosta.
**) Niepotrzebne skreślić.
***) Fakultatywnie.
****) W przypadku wypłaty stypendium w kasie należy wpisać: WYPŁATA W KASIE.
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