
 

BM.0050.215.2021 

Zarządzenie Nr  215/2021 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Miasta 

Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot konsultacji. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  16 listopada 2021 r., a termin zakończenia na 

23 listopada 2021 r.  

 

§ 3. Forma konsultacji 

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 

XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Miasta 

Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3)   osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w wyznaczonym na czas ogłoszenia na 

obszarze RP stanu epidemii miejscu, tj. w przedsionku budynku Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

 

 

mailto:urzad@kobylka.pl


 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt  

  

z dnia …… listopada 2021 r.  

Zatwierdzony przez ..........................  

  

  

  

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 

sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1133) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 

sportowe, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród i wyróżnień określona jest 

corocznie w uchwale budżetowej Miasta Kobyłka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/287/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie 

przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5092). 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kobyłka 

 

 

Konrad Kostrzewa  



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kobyłka 

z dnia....................2021 r. 

Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. 1. Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:  

1) zamieszkuje na terenie Miasta Kobyłka, 

2) uprawia jedną z dyscyplin sportu mających znaczenie dla Miasta Kobyłka wskazanych w załączniku 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

3) osiąga wysokie wyniki sportowe. 

§ 2. 1. Za wysoki wynik sportowy uważa się: 

1) zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Olimpiad Specjalnych, 

Paraolimpiad, Igrzysk Olimpijskich Głuchych; 

2) ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski lub najlepszego wyniku w danej dyscyplinie sportowej, w 

której nie jest możliwe ustanowienie rekordu; 

3) zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Olimpiad 

Specjalnych, Paraolimpiad, Igrzysk Olimpijskich Głuchych; 

4) zdobycie medalu Mistrzostw Polski, w swojej kategorii wiekowej, organizowanych przez polski związek 

sportowy lub szkolny związek sportowy; 

5) zajęcie miejsca od 1 do 5 w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata lub 

innych najwyższych rangą rozgrywek europejskich lub światowych; 

6) zajęcie miejsca od 1 do 5 w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy lub szkolny związek 

sportowy lub w zawodach współorganizowanych przez polski związek sportowy lub szkolny związek 

sportowy; 

7) zajęcie miejsca od 1 do 5 w mistrzostwach wojewódzkich organizowanych przez okręgowe oddziały 

polskiego związku sportowego lub wojewódzkie szkolne związki sportowe 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne oraz 

za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 1-7, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o nagrodę na podstawie najwyższego wyniku 

sportowego. W przypadku ubiegania się o nagrodę sportową za ustanowienie rekordu, wynik powinien być 

zatwierdzony przez odpowiednią międzynarodową lub krajową organizację sportową. 

§ 3. 1. Nagroda może być przyznane również: 

1) trenerom zawodników, zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wyników, o których mowa w § 2; 

2) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, które swoimi działaniami 

przyczyniły się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie 

Miasta Kobyłka oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie Miasta. 



 

2. Nagroda dla trenera nie może być wyższa niż 150% wysokości nagrody przyznanej zawodnikowi, który 

jest jego podopiecznym. 

3. Nagroda dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej o której mowa w 

ust. 1 pkt. 2), nie może być wyższa niż połowa maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 Regulaminu. 

3. Jeżeli wielu trenerów prowadzi w klubie jednego zawodnika i ich praca składa się na osiągnięcie 

sportowe tego zawodnika, wówczas kwota nagrody zostaje podzielona w równych częściach pomiędzy tych 

trenerów. 

4. Przyznanie nagrody trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania 

nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika za dany wynik sportowy. 

§ 4. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Kobyłka na wniosek podmiotów, o których 

mowa w § 5 ust. 1, w szczególności gdy zawodnik: 

1) w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od I do V w Mistrzostwach Polski lub w dyscyplinach 

zespołowych zajął miejsce od I do III w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego, a w Mistrzostwach 

Polski od I do VI organizowanych przez dany związek sportowy; 

2) uczestniczył w zawodach/turniejach międzynarodowych jako Reprezentant Polski - jest członkiem 

reprezentacji Polski, a w sportach zespołowych reprezentacji co najmniej szczebla wojewódzkiego. 

3. Burmistrz Miasta Kobyłka na wniosek podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 może przyznać nagrodę 

specjalną za całokształt pracy trenerskiej. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego składa: 

1) pełnoletni zawodnik, którego wniosek dotyczy; 

2) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika. 

3) Burmistrz Miasta Kobyłka; 

4) władze właściwego ogólnopolskiego związku sportowego; 

5) szkoła, do której uczęszcza zawodnik; 

6) klub, w którym zrzeszony jest zawodnik lub trener; 

7) trener, którego wniosek dotyczy. 

2. Do wniosku, o którym w ust. 4 należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego 

wyniku we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

3. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia 

danego roku kalendarzowego z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za poprzedni rok kalendarzowy. Za datę 

złożenia wniosku uważa się datę wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 6. 1. Wysokość nagród zależy od: 

1) kwoty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Kobyłka na nagrody w danym roku 

budżetowym; 



 

2) osiągniętego przez zawodnika wyniku sportowego; 

3) liczby pozytywnie zaopiniowanych wniosków. 

2. Nagroda wypłacana jest w ciągu 30 dni od daty jej przyznania. 

§ 7. 1. Wysokość nagród ustala się w oparciu o ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zwaną dalej "minimalnym wynagrodzeniem", 

na podstawie połowy stawki minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującej w dniu 31 stycznia bieżącego 

roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek. Ustala się następujące kwoty nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe, w następujących zawodach: 

1) Igrzyska Olimpijskie/Igrzyska Paraolimpijskie lub ustanowienie rekordu olimpijskiego/paraolimpijskiego: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu olimpijskiego - 270%, 

b) II miejsce -  230%; 

c) III miejsce -  210%; 

d) IV-X miejsce - 160%; 

2) Mistrzostwa Świata lub inne najwyższe rangą światowe zawody sportowe lub ustanowienie rekordu Świata: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu świata - do 200%, 

b) II miejsce - do 160%; 

c) III miejsce - do 140%; 

d) wysokie miejsce -  do 120%; 

3) Mistrzostwa Europy lub inne najwyższe rangą kontynentalne zawody sportowe lub ustanowienie rekordu 

Europy: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu Europy - do 140%; 

b) II miejsce - do 120%; 

c) III miejsce -  do 100%; 

d) wysokie miejsce - do 90%; 

4) Mistrzostwa Polski lub inne najwyższe rangą krajową rozgrywki lub rekord Polski: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu Polski - do 100%; 

b) II miejsce - do 90%; 

c) III miejsce - do 70%; 

5) zakwalifikowanie się do kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej w danej dyscyplinie sportu -

 do 60%. 

6) zawody organizowane przez Polski Związek Sportowy lub Szkolny Związek Sportowy lub zawody 

współorganizowane przez Polski Związek Sportowy lub Szkolny Związek  Sportowy: 



 

a) I miejsce - do 80%; 

b) II miejsce - do 70%; 

c) III miejsce - do 60%; 

d) IV-V miejsce - do 50%; 

7) zawody organizowane przez Wojewódzki Związek Sportowy lub Szkolny Związek Sportowy: 

a) I miejsce - do 80%; 

b) II miejsce - do 70%; 

c) III miejsce - do 60%; 

d) IV-V miejsce - do 50%; 

§ 8. 1. Nagroda jest jednorazową nagrodą pieniężną przyznawaną na podstawie niniejszej uchwały. 

2. Wysokość nagrody różnicuje się w zależności od zdobytego miejsca. 

3. Zawodnik lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę za okres, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

4. Przyznane nagrody finansowe zostaną wypłacone na rachunek bankowy nagrodzonego zawodnika, 

trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej. 

5. W przypadku wypłaty nagród dla zawodników niepełnoletnich, uprawnieni do ich odbioru są rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

§ 9. Zawodnicy, trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, którym 

zostanie przyznana nagroda, składają na potrzeby wypłaty nagrody i do celów podatkowych, oświadczenie 

zawierające ich dane osobowe. 

§ 10. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 5, nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody, mimo 

spełnienia przez zawodnika, trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej 

kryteriów warunkujących otrzymanie nagrody. 

§ 11. 1. Wyróżnienie może mieć formę medalu, statuetki, pucharu, dyplomu okolicznościowego oraz 

pisemnego honorowego wyróżnienia w formie podziękowania. 

2. W jednym roku kalendarzowym zawodnik lub trener może otrzymać kilka wyróżnień. 

3. Za jedno osiągnięcie sportowe może być przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie. 

§ 12. 1. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie zawodników, trenerów i innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej roszczeń o przyznanie i wypłatę nagrody, bądź 

wyróżnienia. 

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia odwołanie 

nie przysługuje. 

§ 13. Burmistrz Miasta Kobyłka z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych 

w § 5 ust.1  pozbawia nagrody lub wyróżnienia sportowego w przypadku, gdy: 

1) zawodnik został czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowany; 



 

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego; 

3) we wniosku o przyznanie nagrody stwierdzono podanie nieprawdziwych danych o osiągniętych wynikach 

sportowych uzasadniających przyznanie nagrody. 

§ 14. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu dotyczącym nagród 

i wyróżnień sportowych Miasta Kobyłka jest Burmistrz Miasta Kobyłka 

2. Dla realizacji zadań wynikających z uchwały przetwarza się dane osobowe: zawodników, trenerów, 

innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodziców lub opiekunów 

niepełnoletnich zawodników. 

3. Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, 

są członkowie Miejskiej Rady Sportu w Kobyłce, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Wykaz dyscyplin sportu mających znaczenie dla Miasta Kobyłka: 

1. Piłka siatkowa 

2. Piłka nożna 

3. Wędkarstwo 

4. Trójbój siłowy 

5. Kick Boxing 

6. Karate 

7. Kolarstwo 

8. Taniec 

9. Szermierka 

10. Pływanie 

11. Koszykówka 

12. Piłka ręczna 

10. Pływanie 

11. Koszykówka 

12. Piłka ręczna 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania 

i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte 

wyniki sportowe 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH 

WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM 

⸋  zawodnikowi 

⸋  trenerowi 

⸋  innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Informację dodatkowe*: 

Telefon:  

E-mail:  

Dane kandydata do nagrody/wyróżnienia: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Data urodzenia:  

Dyscyplina 

sportu: 

 

Informację dodatkowe*: 

Telefon:  

E-mail:  

Oświadczam, że kandydat (należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich kwadratach): 

⸋ jest mieszkańcem Miasta Kobyłka; 

⸋ osiąga wysokie wyniki sportowe. 

⸋ uprawia jedną z dyscyplin sportu mających znaczenie dla Miasta Kobyłka wskazanych w załączniku nr 1 do 

Regulaminu; 

⸋ jest trenerem zawodników, zasłużonym w osiąganiu przez  zawodników wysokich wyników sportowych 

⸋ jest inną osobą wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej 

1. Wnioskuję o przyznanie (należy zaznaczyć właściwe znakiem „X” w odpowiednich kwadratach): 

⸋ nagrody: 



 

- finansowej w wysokości  

- rzeczowej, poprzez zakup  

⸋wyróżnienia 

2. Osiągnięcia zawodnika zgodnie z § 2  załącznika nr 1 uchwały (w przypadku trenera opisać osiągnięcia 

zawodnika do których realizacji się przyczynił): 

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

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

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

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

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

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

3. Opinia o kandydacie: 

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

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

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

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

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

 

………………………………………………………. 

miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy 

* informacje nieobowiązkowe 

Załączniki: 

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe; 

2) …................................................................................................................ 

Oświadczam, że: 

1. Dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zapoznałam/em się z Uchwałą Rady Miasta Kobyłka Nr ………………. z dnia ………………., 

w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym i spełniam/kandydat spełnia wszystkie kryteria 

wymienione w § 1 załącznika Nr 1 tej uchwały. 

3. Wyrażam zgodę na otrzymanie nagrody/wyróżnienia. 

………………………………………………… 

miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kobyłka jest: 

Burmistrz Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Urzędu Miasta Kobyłka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu email: urzad@kobylka.pl  lub iod@kobylka.pl.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz zawartych umów, w szczególności na podstawie art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133). 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta 

w Kobyłce. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b,c,e ogólnego 

rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.  zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 

- realizacji umów zawartych z kontrahentami ; 

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w zamiarze sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.), a w 

przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego celu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo 

prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

- wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia. 

9. Prawa te są wykonywane przez Państwa również względem tych osób, w stosunku do których 

sprawowana jest prawna opieka. 

mailto:urzad@kobylka.pl
mailto:iod@kobylka.pl


 

10. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona 

wyrażona. Od tego momentu Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. 

11. W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), 

jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody i wyróżnienia za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

Prezentowany kształt dokumentu pozwoli na większą przejrzystość i skuteczność w przyznawaniu nagród 

i wyróżnień zawodnikom i trenerom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

Ponadto, podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało dostosowaniem zapisów do rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2020 r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr 

XXXI/252/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania nagród 

i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

i krajowym oraz aktualnego orzecznictwa w tym zakresie. 

Dodatkowo, w związku ze zmianą przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych do wniosku 

o przyznanie stypendium sportowego dodana została klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych. 

Jednocześnie do Regulaminu został dodany załącznik Nr 1, w którym zostały wymienione dyscypliny 

sportu mające znaczenie oraz ugruntowaną tradycję dla Miasta Kobyłka. Są nimi: 

Dyscyplina sportowa - Wędkarstwo ma wieloletnią ugruntowaną tradycję lokalną, cieszy się 

popularnością wśród mieszkańców. W mieście Kobyłka prężnie działa koło wędkarskie zrzeszające prawie 

800 członków, z czego 40 członków posiada licencje zawodnicze. Jest to największe stowarzyszenie biorące 

czynny udział w życiu miasta, propagujące tę dyscyplinę wśród mieszkańców. Członkowie angażują się 

w organizację różnorodnych przedsięwzięć, w tym w zakresie edukacyjnym, integracyjnym i sportowym. 

Piłka nożna ma duże znaczenie dla mieszkańców Miasta Kobyłka, nie tylko jest sportem narodowym ale 

wielką pasją dla zawodników, tych młodszych i starszych. Ponadto władze miasta dbają o obecną i stale 

rozwijają infrastrukturę sportową pozyskując zewnętrze i także inwestując własne środki finansowe 

z budżetu. Na zaplecze sportowe składają się boiska z różną nawierzchnią, w tym przyszkolne, hale 

sportowe i pełnowymiarowe boisko. Na terenie miasta działa Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Klub 

Sportowy Wicher działający od 1926 roku zrzesza prawie 500 zawodników. Miasto przy współpracy z tymi 

podmiotami stale rozwija piłkę nożną, współfinansując treningi i rozgrywki dla coraz większej liczby osób. 

Ponadto na terenie miasta z wykorzystaniem bazy sportowej organizowane są duże wydarzenia sportowe 

m.in o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. 

Trójbój siłowy jest rozwijany w Kobyłce od 1999 roku. Jest to ważna dyscyplina dla miasta, które wspiera 

zawodników zarówno w aspekcie zakupu sprzętu do treningów i bazy jak i zapewnienia startów na 

zawodach. W efekcie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zawodnicy osiągają znaczące sukcesy na 

Mistrzostwach Świata i Polski bijąc jednocześnie rekordy w swoich kategoriach. Treningi oraz działalność 

sekcji jest finansowana z budżetu miasta zarówno poprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji jak i Miejski Klub 

Sportowy. 

Kickboxing to dyscyplina z 20 letnią z ugruntowaną tradycją w mieście Kobyłka. Trenerem zawodników 

w sekcji jest aktualny wieloletni trener kadry Polski w kickboxingu, który w ciągu ostatnich lat doprowadził 

zawodników, mieszkańców Kobyłki do zwycięstw na arenie ogólnopolskiej. Ta dyscyplina jest propagowana 

w placówkach oświatowych, a zaplecze lokalowe szkół wykorzystywane do treningów. Sekcja kicboxingu 

jest współfinansowana ze środków budżetu miasta. Dobre warunki jakie tworzy klub, oraz władze miasta 

powodują, że kickboxing rozwija się w Kobyłce. Miasto również było współorganizatorem wydarzeń 

o zasięgu ogólnopolskim co dodatkowo zachęca młodych ludzi do treningów i rozwijania talentów 

sportowych. 



 

Siatkówka to dyscyplina angażująca mieszkańców Kobyłki do trenowania jak i do kibicowania dzięki 

bardzo dobrej infrastrukturze tj. hali sportowej przy jednej z placówek szkolnych w mieście. Ponadto ta 

szkoła specjalizuje się w kształceniu i rozwijaniu sportu wychowanków w oddziałach sportowych. Działają 

sekcje seniorskie męskie i żeńskie grające w 3 ligach. Ponadto trzy uczniowskie kluby sportowe działające 

na terenie miasta to prężnie działające ośrodki rekrutujące zawodników do drużyn w różnych kategoriach 

wiekowych. Dzięki czemu zrzeszonych jest blisko 300 dzieci trenujących siatkówkę podczas zajęć 

szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Tradycje siatkarskie w Kobyłce istnieją od 1996 roku, 

a do ich największych osiągnięć należą: wygranie 3 ligi i gra w turniejach barażowych drużyn seniorskich, 

6 miejsce w kraju młodziczek oraz 8 miejsce w Polsce młodzików i wielokrotni medaliści mistrzostw 

Mazowsza. Od wielu lat systematycznie ta dyscyplina jest wspierana z budżetu miasta Kobyłka, 

organizowane wydarzenia promujące aktywność fizyczną mieszkańców w tej dziedzinie sportu. 

Dyscyplina karate jest rozwijana w Kobyłce od 2007 roku i zrzesza 70 zawodników. Do treningów 

wykorzystywane są sale w Miejskim Ośrodku Kultury, który posiada dobrą bazę do odbywania treningów 

i jest dostępny nie tylko z uwagi na zaplecze ale także lokalizację w centrum miasta. Dyscyplina cieszy się 

dużym zainteresowaniem i posiada ugruntowaną pozycję wśród sportów uprawianych w mieście. 

Dodatkowo zawodnicy uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, 

rekreacyjnych czy kulturalnych. Do najważniejszych osiągnięć klubu należy udział zawodników klubu 

w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Najbardziej utytułowani zawodnicy zdobyli Mistrzostwo 

Mazowsza w Full kontakcie; wicemistrzostwo Polski seniorów czy też Mistrzostwo Europy w kategorii 

Juniorów. 

Kolarstwo w kategorii torowej i szosowej to dziedzina sportu rozwijana w Kobyłce od 2009 roku. 

Ze względu na korzystne warunki położenia Kobyłki, ścieżki rowerowe i tereny leśne przylegające do 

większych kompleksów leśnych jazda na rowerze jest dyscypliną popularną i często uprawianą rodzinnie. 

Lokalny klub rowerowy angażuje się w życie miasta, włącza się aktywnie we wspólne przedsięwzięcia 

i propaguje jazdę na rowerze jako aktywność i jako dyscyplinę sportu. W klubie trenuje 15 osób z czego 

10 posiada czynne licencje zawodnicze PZKOL. 

Taniec akrobatyczny trenowany jest w Kobyłce od prawie 10 lat. Zawodnicy zajęli wysokie noty m.in 

wielokrotne tytuły Mistrzów Polski, V-ce i Mistrzostwa Świata w tańcu sportowym. 

Szermierka jest ważną dyscypliną dla mieszkańców, którą z chęcią trenują mieszkańcy. Dużą w tym 

zasługą ma mieszkaniec, który zdobył zdobył medal w Igrzyskach Paraolimpijskich. W celu organizacji 

ważnych wydarzeń sportowych w tej dziedzinie wykorzystywana jest baza jednej z placówek oświatowych. 

Szkoła propaguje sport dla osób niepełnosprawnych i chętnie współorganizuje takie wydarzenia. 

Od 2013 roku organizowane są przez Nasze miasto zajęcia nauki pływania w ramach projektu "Umiem 

pływać". Realizacja projektu podyktowana jest troską o zdrowy rozwój uczniów kobyłkowskich szkół 

podstawowych. Zajęcia nauki pływania są propozycją aktywności ruchowej w sportach wodnych, które mają 

za zadanie nauczyć pływania dzieci, które nie potrafią pływać, a tym, które już potrafią pozwolą doskonalić 

techniki pływania. Mamy nadzieję, że prowadzone zajęcia spowodują popularyzację tego sportu i przyczynią 

się do osiągania w przyszłości wysokich wyników sportowych. 

Posiadana baza sportowa pozwala na rozwijanie umiejętności w zakresie koszykówki oraz piłki ręcznej. 

Są to dwie dyscypliny sportowe o dużej popularności, zarówno w Polsce jak i na świecie. Umieszczając ww. 

dyscypin w wykazie dyscyplin sportu mających znaczenie dla Miasta Kobyłka umożliwi przyznawanie 

nogrody lub wyróżnienia przyszłym mistrzom. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą XV/128/2019 Rady Miasta 

Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14644). 



 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Miejską Radę Sportu w Kobyłce. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


