
Zarządzenie Nr 7/2022 
Starosty Bialskiego 

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyznania nagród Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty” za rok 2021 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020 poz. 920) zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1. W celu promowania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sportu  
i nauki oraz upowszechnianiu pozytywnych wzorów i doświadczeń przyznaje się 5 nagród 
Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty” za rok 2020. 

2. W przypadku, gdy nagroda zostałaby przyznana laureatom „Bialskich Talentów” po raz trzeci, 
otrzymują oni Grand Prix Bialskich Talentów. 

3. Tytuł Laureata Grand Prix Bialskich Talentów uniemożliwia przyznanie nagrody w kolejnych 
latach. 

4. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień. 
5. Nagrody przyznawane będą dzieciom i młodzieży do lat 18 z terenu powiatu bialskiego, które 

w istotny sposób przyczyniły się do promocji powiatu bialskiego. 

§ 2. 

1. Przyznanymi nagrodami będą: 
a) w przypadku laureatów indywidualnych – dyplom, statuetka, nagroda pieniężna  

w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 
b) w przypadku laureatów grupowych (zespół, drużyna) – dyplom, statuetka, nagroda 

pieniężna w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych); 
c) w przypadku laureatów Grand Prix Bialskich Talentów – dyplom, statuetka, nagroda 

pieniężna w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych); 
d) w przypadku osób wyróżnionych w ramach Bialskich Talentów – dyplom i nagroda 

rzeczowa. 
2. Nagrody przyznaje Starosta Bialski na wniosek Kapituły Konkursu „Bialskie Talenty” za rok 

2021. 
3. Skład kapituły, o której mowa w § 2 pkt. 1 określa załącznik Nr 1. 

§ 3. 

Zasady przyznawania nagród, o których mowa w § 2 pkt. 1 określone zostały w załączniku  
Nr 2. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Bialski 

Mariusz Filipiuk 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 7/2022 
Starosty Bialskiego 
z dnia 22 marca 2022 r. 

 

 

Skład Kapituły Konkursu „Bialskie Talenty” za rok 2021 

1. Pan Janusz Skólimowski - Wicestarosta Bialski - przewodniczący. 
2. Pani Barbara Kociubińska-Koza - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej - członek. 
3. Pan Arkadiusz Maksymiuk - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Powiatu w Białej Podlaskiej - członek. 
4. Pani Katarzyna Waszczuk - podinspektor, Wydział Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej - członek. 
5. Pani Marta Bogusz - inspektor, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Białej Podlaskiej - członek. 
6. Pan Stanisław Polaczuk - wiceprzewodniczący ds. programowych Bialskiego Szkolnego 

Związku Sportowego w Białej Podlaskiej - członek. 
7. Pani Dorota Uryniuk - inspektor, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Białej Podlaskiej - sekretarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 7/2022 
Starosty Bialskiego 
z dnia 22 marca 2022 r. 

 

 

Zasady przyznawania Nagród Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty” za rok 2021 

 

§ 1. 

Kapituła Nagrody „Bialskie Talenty” za rok 2021, zwana dalej Kapitułą, przyznając nagrody, 
będzie brała pod uwagę: 

1) w dziedzinie kultury: szczególne osiągnięcia, indywidualne lub zespołowe, zdobyte  
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; 

2) w dziedzinie sportu: szczególne osiągnięcia, indywidualne lub zespołowe, zdobyte  
na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym; 

3) w dziedzinie nauki:  szczególne osiągnięcia takie jak udział w konkursach, olimpiadach na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

§ 2. 

Zasady pracy Kapituły: 

1) Posiedzenie Kapituły zwołuje jej Przewodniczący. 
2) O terminie posiedzenia Kapituły jej członkowie zostają powiadomieni drogą mailową  

lub telefonicznie.  
3) Posiedzenie Kapituły ma charakter niejawny. 
4) Przewodniczący kieruje jej pracami, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad  

oraz sporządzeniem protokołu z prac Kapituły. 
5) Kapituła jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej kandydatur do Nagrody 

Bialskie Talenty za 2021 rok.    
6) Kapituła dokonuje oceny merytorycznej systemem punktowym.  
7) Przedmiotem oceny kapituły są prawidłowo zgłoszone i wypełnione ankiety, spełniające wymogi 

formalne: 
a) zgłoszenia uczestnictwa na wniosku stanowiącym załącznik do zarządzenia Starosty; 
b) nadesłane lub złożone w Starostwie Powiatowym w terminie do 6 maja 2022 r.  

8) Członkowie Kapituły są zobowiązani do: 
a) zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac Kapituły 

nagrody osobom trzecim; 
b) wyłączenia się z oceny ankiety w sytuacji, w której może zaistnieć konflikt interesów 

pomiędzy oceniającym a ocenianym. 
9) Za udział w pracach Kapituły nagrody członkowie kapituły nie otrzymują wynagrodzenia.  

§ 3. 

Wybór kandydatów następować będzie w drodze głosowania członków Kapituły. 

 

 

 

 



Załącznik  
do Zasad przyznawania nagród  
„Bialskie Talenty” za rok 2021   

Ankieta zgłoszeniowa do „Bialskich Talentów” za rok 2021 

Imię i nazwisko/nazwa kandydata, wiek  

  
 

 
Adres, szkoła 

 
 
 
Imiona, nazwiska rodziców/opiekunów*  

 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego/trenera/opiekuna naukowego*  

 
 
 

Dziedzina zainteresowań  

 
 
 

Adres do korespondencji zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego  i e-mail 

 
 
 

Oświadczenie zgłaszającego 

W przypadku powiadomienia mnie o wygranej kandydata wraz z zaproszeniem na podsumowanie 

nagród „Bialskie Talenty” za rok 2021, zobowiązuje się do przekazania tej informacji 

zainteresowanemu, jego rodzicom/prawnym opiekunom* oraz opiekunowi artystycznemu / 

trenerowi / opiekunowi naukowemu*.  

 

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

               pieczęć                                                                                                                               podpis osoby zgłaszającej 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna* 

 

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie mojego dziecka w konkursie „Bialskie Talenty” za 2021 r.  

2. W przypadku zostania przez moje dziecko laureatem wyrażam zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska oraz udostępnienie jego wizerunku na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz lokalnych mediach, jak również osób towarzyszących 

przy odbieraniu nagrody. 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna* 

* niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 
41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95. 

2)  Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej: 21-500 Biała Podlaska, 
ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56. 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków  
na podstawie art. 223 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego. 

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa. 

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami o archiwizacji. 

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8)  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 


