ZARZĄD POWIATU
W RZESIŃSK(EGO
Załącznik
do uchwały nr 1239/2021
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2 listopada 2021 roku

Regulamin Komisji
opiniującej wnioski o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.
1. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu
wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów
prowadzących

szkolenie

zawodników

osiągających

wysokie

wyniki

sportowe

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym złożonych przez uprawnione
podmioty oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego opinii o złożonych wnioskach
i proponowanych kwot nagród.
2. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału wnioskodawców.
3. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć:
a) osoby ubiegające się o przyznanie nagrody sportowej,
b) przedstawiciele klubów sportowych, stowarzyszeń itp., w których trenują osoby fizyczne lub
w których szkolenie prowadzą trenerzy będący kandydatami do otrzymania nagrody sportowej,
c) osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami, o których mowa w § 2 pkt 3
W. a,
d) osoby pozostające w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotami, o których mowa w § 2 pkt 3
lit. b,
e) osoby pozostające z osobami, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a lub z podmiotami, o których
mowa w § 2 pkt 3 lit. b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Wyłączenia członka Komisji, z przyczyn określonych w ust. 3, dokonuje przewodniczący lub
w związku z jego nieobecnością wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.
5. Z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Dla ważności obrad Komisji niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 składu jej członków

spośród wymienionych w uchwale. Kworum stwierdza przewodniczący Komisji lub w związku
z jego nieobecnością wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji. Brak kworum
skutkuje przełożeniem posiedzenia na inny termin.
4.1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.
2. Osoby wskazane w ust. I będą zapraszane do uczestnictwa w pracach Komisji przez
przewodniczącego Komisji lub w związku z jego nieobecnością przez wyznaczonego przez
przewodniczącego członka Komisji.
3. Każdy z członków Komisji będzie informowany o terminie posiedzenia Komisji telefonicznie,
mailowo lub listownie, co najmniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
5.1. Przewodniczący lub w związku z jego nieobecnością wyznaczony przez przewodniczącego
członek Komisji przedstawia Komisji wyniki oceny formalnej dokonanej przez pracowników
Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, omawiając wnioski niespełniające warunków
formalnych.
2. Wnioski, które spełniły wszystkie warunki formalne, podlegają analizie i ocenie przez Komisję.
3. Wykaz wniosków niespełniających warunków formalnych oraz wniosków spełniających
warunki formalne przeznaczonych do zaopiniowania jest przekazywany Komisji przez Wydział
Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przed posiedzeniem Komisji.
6.1. Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 3,
zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, zobowiązani są do złożenia oświadczenia
o zachowaniu poufności danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
7.1.

Komisja

podczas opiniowania

wniosków stosuje regulacje

zawarte w

uchwale

nr 209/XXX11/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Komisja podejmuje decyzję na zasadzie porozumienia, a o ile do niego nie dojdzie, w
głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 składu, zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub w związku z jego nieobecnością
wyznaczonego przez przewodniczącego członka Komisji.
8. Posiedzenia Komisji są protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących
ustaleń podjętych przez Komisję. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisuje przewodniczący oraz
członkowie Komisji.
9. Wykaz wniosków wraz z propozycją rozstrzygnięcia przewodniczący Komisji przedkłada

Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
10. Protokoły z posiedzeń oraz inne dokumenty powstające w czasie prac Komisji
przechowywane są w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Września, dnia

Podpis przewodniczącego Komisji
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Załącznik nr I
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OŚWIADCZENIE
członka Komisji w celu zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagród
sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Oświadczam, że:
1)nie jestem osobą ubiegającą się o przyznanie nagrody sportowej,
2) nie jestem przedstawicielem klubów sportowych, stowarzyszeń itp., w których trenują
osoby fizyczne lub w których szkolenie prowadzą trenerzy będący kandydatami do
otrzymania nagrody sportowej,
3) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie
jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami, o których mowa
w pkt. 1,
4) nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotami, o których mowa w pkt. 2,
5) nie pozostaję z osobami, o których mowa w pkt. 1 lub z podmiotami, o których mowa
w pkt. 2 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Ponadto deldaruję, iż będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki
oraz zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie infmmacj e i dokumenty,
które zostały mi ujawnione.

(data i podpis członka Komisji)

ZARZĄ D POWIATU
WRZESIŃSKIEGO
Załącznik nr 2
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
o zachowaniu poufności danych osobowych

Oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych
osobowych oraz innych informacji, do których uzyskałam/em dostęp w związku z udziałem
w pracach Komisji w celu zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagród
sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz
nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

(data i palny podpis składającego oświadczenie)

