
UCHWAŁA NR XI/163/2019
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień  za wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie 
sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) i 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) Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za wyniki sportowe, osiągnięte we 
współzawodnictwie sportowym, przy uwzględnieniu znaczenia danego sportu dla Gminy Miejskiej Rumia, dla 
zawodników:

1) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Rumia:

a) będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których siedzibą jest 
Gmina Miejska Rumia lub,

b) będących czynnymi zawodnikami klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, których siedzibą nie jest Gmina 
Miejska Rumia, uprawiających dyscyplinę sportu, której szkolenie nie jest prowadzone na terenie Gminy 
Miejskiej Rumia lub,

c) będących czynnymi zawodnikami niezrzeszonymi;

2) uprawiających jedną z dyscyplin sportowych zaliczaną do Programu Igrzysk Olimpijskich (paraolimpijskich), 
a także wchodzących w skład sportowego współzawodnictwa ogólnopolskiego;

3) uprawiających jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje się w wykazie polskich związków 
sportowych, zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 
o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

4) cechujących się nienaganną postawą etyczną i moralną;

5) promujących Gminę Miejską Rumia;

6) na których nie została nałożona kara dyscyplinarna.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom sportowym zasłużonym 
w osiąganiu wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1, cechująch się nienaganną postawą 
etyczną i moralną, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, 
z uwzględnieniem całokształtu pracy szkoleniowej w tym działalności wychowawczej i popularyzowaniu danej 
dyscypliny sportowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może przyznać nagrodę lub wyróżnienie 
z własnej inicjatywy. Nagrody i wyróżnienia za całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej mogą być 
przyznawane trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się wysokimi osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. 1. Za wynik sportowy, za który przyznaje się punkty, o których mowa w § 3 ust. 4, uznaje się miejsca od 
1 do 10 we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub miejsca od 1 do 8 we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub miejsca od 1 do 4 we współzawodnictwie sportowym na 
szczeblu wojewódzkim lub miejsca od 1 do 3 we współzawodnictwie powiatowym.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Rumi na wniosek uprawnionych do jego składania, 
o których mowa w § 4 ust.1.

2. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać osoba, posiadająca dokumenty potwierdzające osiągnięcie 
wyników za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek.

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wyników sportowych nie jest 
równoznaczne z ich przyznaniem.
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4. Za osiągnięte wyniki, określone w § 2 ust. 1, przyznaje się punkty w następujący sposób:

a) współzawodnictwo na szczeblu międzynarodowym - 15 punktów,

b) współzawodnictwo na szczeblu krajowym - 10 punktów,

c) współzawodnictwo na szczeblu wojewódzkim - 8 punktów,

d) współzawodnictwo na szczeblu powiatowym - 5 punktów.

§ 4. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia są:

1) klub, związek lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w którym zawodnik jest zrzeszony;

2) klub, związek lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w którym trener lub działacz sportowy jest zrzeszony;

3) zawodnik - w przypadku zawodników niezrzeszonych;

4) rodzic/opiekun prawny - w przypadku niepełnoletniego zawodnika niezrzeszonego.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2. Na prośbę organu należy przedłożyć 
oryginały tych dokumentów do wglądu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta Rumi, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Nagroda może być przyznana w formie finansowej lub rzeczowej.

2. Wyróżnienie może mieć formę medalu, statuetki, pucharu, dyplomu okolicznościowego lub pisemnego 
podziękowania.

3. Ilość nagród finansowych i rzeczowych, a także jej formę i wysokość ustala Burmistrz Miasta Rumi i jest 
ona uzależniona od wysokości kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy 
Miejskiej Rumia.

4. Wysokość nagród różnicuje się w zależności od zdobytego miejsca na danym szczeblu rywalizacji sportowej 
oraz liczby uzyskanych punktów.

5. Nagrody i wyróżnienia wypłaca się jednorazowo na wskazane konto bankowe.

6. Dokumentację przyznania nagród lub wyróżnień stanowią:

1) kompletne wnioski,

2) protokoły posiedzeń komisji, o której mowa w § 6 ust. 1.

7. Punkty, o których mowa w § 3 ust. 4, za osiągnięcia określone w § 2 ust. 1, sumuje się.

§ 6. 1. Wnioski opiniuje komisja w składzie:

a) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta,

b) przedstawiciel Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi,

c) dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi lub osoba przez niego wyznaczona,

d) dwóch przedstawicieli rumskich klubów sportowych.

2. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

3. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny merytorycznej wniosków.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia,

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia wezwania wnioskodawcy do 
usunięcia stwierdzonych braków,
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4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do 
wniosku.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród lub wyróżnień podejmuje Burmistrz Miasta.

6. Od decyzji Burmistrza Miasta odwołanie nie przysługuje.

7. Nagrody i wyróżnienia wręczane są w miejscu i terminie wyznaczonym każdorazowo przez Burmistrza 
Miasta Rumi.

§ 7. Burmistrz Miasta Rumi pozbawia zawodnika, trenera, działacza sportowego nagrody lub wyróżnienia po 
uzyskaniu informacji o odebraniu uprawnień do osiągniętych wyników.

2. O fakcie pozbawienia nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta Rumi informuje pisemnie zawodnika, 
trenera, działacza sportowego oraz określa sposób dokonania zwrotu nagrody lub wyróżnienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w uchwale decyduje Burmistrz Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.                                                                                                                                                      

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący                 
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Załącznik do uchwały Nr ………………….. 

Rady Miejskiej Rumi 

Z dnia …………………… 

Dane wnioskodawcy  Rumia, dnia ………………………………. 

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba): 

 ............................................................................  

 ............................................................................  

nr telefonu  ..........................................................  

adres e-mail  ........................................................  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA  

ZA OSIĄGNIĘCIE WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

za rok ........................ 

1) imię i nazwisko   .........................................................................................................................................................

2) data urodzenia i PESEL ..............................................................................................................................................

3) miejsce zamieszkania  ................................................................................................................................................

4) nazwa i adres Urzędu Skarbowego ............................................................................................................................

5) uprawiana dyscyplina sportu  .....................................................................................................................................

6) nazwa szkoły, uczelni, miejsca pracy .........................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................  

7) nazwa i adres klubu sportowego  ...............................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................  

8) wyszczególnienie osiągnięć:

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 
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 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

9) opinia trenera i potwierdzenie uzyskanych osiągnięć: 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

……………………………………     ……………………………………………. 

(data)        (podpis i pieczątka trenera)  

 

 

10) liczba załączonych do wniosku dokumentów …………………………  

(oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających uzyskanie określonych     

osiągnięć uzasadniających wniosek). 

 

........................................................     .............................................................. 

   (data)        (podpis wnioskodawcy) 

 

11) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane stypendium: 

konto nr  ..........................................................................................................................................................................  

w banku ..........................................................................................................................................................................  

właścicielem konta jest  ..................................................................................................................................................  

 

 

……………………………………………. 

(podpis właściciela konta) 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowych zawartych 

we wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Rumi w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia 

w/w wniosku oraz realizacji wypłaty przyznanego stypendium zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L119 z dnia 

04.05.2016). 

…………………………………………………………………………. 

data i podpis pełnoletniego stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMI 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy urzad@um.rumia.pl, telefonicznie

pod numerem 58/679 65 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:

iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. C 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 oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  w celu realizacji przyznanego stypendium.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

- organy administracji skarbowej, w zakresie w  jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek

administratora wynikający z przepisów podatkowych,

- organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim

przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji

celów określonych w pkt. 3 i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania

wynikającego z przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………………………………………………………. 

data i podpis pełnoletniego stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego 
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Uzasadnienie

Ustawaz z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468), w art. 31 ust. 1 przewiduje
możliwość przyznania nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. W ust. 3 sformuowano jedynie dwa
kryteria, które muszą zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu zasad oraz trybu ich przyznawania oraz pozbawiania:

1. znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego,

2. osiągniety wynik sportowy.

Przepisy ustawy o sporcie, w cytowanym wyżej artykule, z założenia mają sprzyjać popularyzacji wszelkich
form aktywności fizycznej. Świadczenia, o których mowa w art. 31, mają charakter motywacyjny przede
wszystkim w obszarze popularyzacji sportu, tworzenia systemu zachęt do jego uprawiania i osiągania coraz
lepszych wyników sportowych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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