
Zarzqdzenie Nr 734117
Bu rmistza Gm i ny i Miasta Czenrion ka-Leszczyny

zdnia12 grudnia 2017 roku

w sprawie okre5lenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za
osiqganie wysokich wynik6w sportowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 roku poz. 1875), art.31 ust.2 ustawy zdnia2S czeruca
2010 r., o sporcie (t.j. Dz.U 22017 roku poz. 1463), w zwiqzku z $ 6 ust. 2 Uchwaly
Nt XLl448l17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 wrzeSnia
2017 roku w sprawie okreSlenia szczegolowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaj6w i wysoko6ci stypendi6w sportowych, nagr6d i wyr62niei
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla os6b fizycznych za osiqgnigte wyniki
sportowe (Dz.tJrz. Woj Sl , po2.5427 z dn. 10 pa2dziernika 2017 roku),

zatz4dzam, co nastgpuje :

sl
Okre6lam wz6r Wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiqganie
wysokich wynik6w sportowych.
Wz6r Wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
zazqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s3

Traci moc Zazqdzenie Nr 626/16 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie okre6lenia wzoru wniosku o pzyznanie
stypendium sportowego za osiqganie wysokich wynik6w sportowych.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
(iMI^*v I vllASTA

Czenvronka-LeszczYnY

Zahcznik
do Zarzqdzenia Nr 734117
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca:
(miejscowosC, data)

(Nazwa, adres klubu sportowego lub imiq, nazwisko
zawodnika, adres, w pzypadku osoby niepelnoletniej
lub niepelnosprawnej pzedstawiciela ustawowego)

(dane: telefon, e-mail)

Burmisttz GminY i Miasta

Czenrion ka-LeszczynY.

WNIOSEK

o pnzyznanie stypendium sportowego za osiqganie wysokich wynik6w sportowych

Na podstawie Uchwaly Nr XLl448l17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia

29 wrzesnia 2017 roku w sprawie okreslenia szczegotowych zasad, trybu prryznawania

i pozbawiania o@z todza!6w i wysoko6ci stypendi6w sportowych, nagr6d i wyr6zniefi

Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny dla os6b fizycznych za osiqgniQte wyniki

sportowe (Dz.Urz. Woj. Sl., po2.5427 z dn. 10 pa2dziernika 2017 roku)'

wnioskuie / wnioskujemY

o przyznanie stypendium sportowego w kwocie'........ .'....'zl', miesiqcznie

w terminie od:................... ...........do:........

dla:.................. ........................, jako pomocy finansowej wspierajqcej

proces szkolenia sportowego zawodnika osiqgajqcego wysokie wyniki sportowe, o kt6rych

mowaws 2 ust. 1pK5 uchwaly zakresie.......".
(poda' dy*ypline Wnowq)
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l. Dane klubu spoltowego, do kt6rego przynaleiy zawodnik:

1. Nazwa klubu sportowego

2. Dane klubu sportourego:

Ulica ................... nr......... ...... .....

Kod poczowy ... -...... Miejscowos6 ........ ...........

Telefon kontaktowy

Fax ... ... ... ... ... ... ... e-mai|..................

Nr KRS lub Rejestru ze Starostwa

ll. Dane wnioskodawcy:

1. Naaira wnioskodawcy.....

2. Dane wnioskodawcy:

Ulica .........

Kod pocztowy ... -...... Miejscowosd. ........ .......

Telefon kontaktowy

Nr KRS lub Rejestru ze Starostwa ........... . ...........

nr

lll . Dane osobowe zawodnika:

'1. lmiq i nazwisko............

2. lmiona rodzic6w

3. Data imiejsce urodzenia ..............

4. Adreszamieszkania....... .... ....

5. PESE1............

6. Numer iseria dowodu osobistego:...

7. Nazwa banku....................

8. Nr rachunku bankowego

L Telefon kontaktowy...........

10. Nazwa urzedu skarbowego............



Nazwa zawod6w / rozgrywek

1.

2.

3.

lV. Osiqgnigcia sportowe osoby fizycznei, kt6ra osiqgngla wysokie wyniki

sportowe w okresie 12 miesiqcy roku poprzedniego:

V. O6wiadczenia wnioskodawcy / klubu sportowego:

Zobowiqzujq / zobowiqzujemy sig do niezwlocznego informowania Burmistrza

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o okolicznoSciach mogqcych mie6 wptyw na

wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego.

Zobowiqzujemy sig do publicznego informowania w oficjalnych 2r6dtach przekazu

o uzyskanym stypendium sportowym zawodnika.

Oswiadczam I oSwiadczamy, 2e dane przedstawione we wniosku sq prawdziwe

i zgodne ze stanem faktycznym.

(podpis i pieczqd osobY / os6b

upowaZnionych do reprezentowania wnioskodawcy)

Vl. OSwiadczenia zawodnika:

1. Oswiadczam, 2e vtyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych we wniosku dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu wyplaty

stypendiow zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U.22016 roku poz. 9222p62n. zm.).
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2. O6wiadczam, 2e nie pobieram stypendium sportowego z bud2etu paistwa,

z bud2etu innej jednostki samozqdu terytorialnego lub z innych 2r6det.

Vwrazam zgodq na podanie do publicznej wiadomoSci informacji zawierajqcej imiq,

nazwisko, nazwq klubu, wysokoSc stypendium oraz okres na jaki zostalo

ptzyznane.

\A&ra2am zgodq na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust 1

ustawy z dnia 4 lutego 2016 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 666 z p62n. zm.) anti1zanego z pzyznaniem

stypendium.

Zobowiqzujg siq do niezwlocznego informowania Burmistrza Gminy i Miasta

Czeruvionka-Leszczyny o okolicznoSciach mogqcych mie6 wplyw na wstzymanie

lub pozbawienie stypendium sportowego.

( data ) (czytelny podpis zawodnika lub czytelny podpis pzedstawi-

ciela ustawowego w pzypadku zawodnika niepelnoletniego

lub osoby niepelnosprawnej)

Do wniosku nale2y dolqczyt-.

1. Dokumenty potwierdzajqce osiqgniqcia sportowe, w przypadku kopii potwierdzone

za zgodnoSC z oryginalem.

2. Plan przygotowari i start6w zawodnika potwierdzony przez klub i trenera, do

kt6rego zawodn ik PrzY nale2Y.

3. Kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej w pzypadku osoby uczqcej siq

4.

5.

-4-

^ eurmrs#'

ru:#f;m,


