
Zarzqdzenie ur 6fr6'lt s

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z ania4fu.grudnia 201 6 roku

wsprawieokreSleniawzoruwnioskuoprzyznaniestypendiumsportowegoza
osiqganie wysokich wynik6w sportowych'

Napodstawieart.30ust.lustawyzdniaSmarcalgg0r.osamorzqdzie
gminnym (t. j. Or. U.22016 roku poz. 446 z p62n^' zm ), art 31 ust-2 ustawy z dnia

iS ".e*o 
'2Q10 r., o sporcie (t.1. Oz.U z 2016 roku poz' 176 z p62n' zm)'

w zwiqzxu z g 6 ust. 2 0chwaty Ni XXVllU361/13 Rady Miejskiej w czerwionce-

i".r-.yn".n ioni" t lutego 201i roku w sprawie okreglenia szczeg6lowych zasad,

tryou piryrn.*ania i pozbiwia nia oraz rodzaj6w i wysoko6ci stypend.i6w sportowych,

nlgrOb i 
'wyr6znieri Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla os6b fizycznych za

osiEgniete'wyniki sportowe (t.i.Dz.Urz. Woj. St., poz. 1502 z dn. 13 marca 20'15 roku

z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastqPuje:

s1

OkreSlam Wz6r wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiqganie

wysokich wynik6w sPortowYch'
Wz6r Wnioi1u, o kiOrym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

zazqdzenia.

s2

WykonanieZarzqdzeniapowierzamNaczelnikowiWydzialuSprawSpolecznych'

s3

Traci moc zarzqdzenie Nr 186/13 Burmistrza Gminy iMiasta czerwionka-Leszczyny

dnia 3 czenrvc i ZOIS roku w sprawie okreSlenia wzoru wniosku o przyznanie

stypendium sportowego za osiqganie wysokich wynik6w sportowych'

s4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania'

1.

2.
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BURMISTRZ
GMINY I MTASTA

Czerwronka-LeszczYnY

Zalqcznik .6^
do zazqdzenia Ndq{d?rl 6
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwig-nka - LeszczynY
z dnia(k. grudnia 2016 r.

Wnioskodawca:
(mie.iscowosC, data)

ili;;;. ;; killij.piii,i,g" i;o i,ii, .J*i'r"
)awodnixa, adres, w ptypadku osoby niepetnoletniej

przedstawiciela ustawowego)

(dane: telefon, e-mail)

Burmistrz GminY i Miasta

Gzerwionka-LeszczynY.

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego za osiqganie wysokich wynik6w sportowych

Na podstawie Uchwaty Nr XXVlll/361/13 Rady Mieiskiej w Czeruionce-Leszczynach

z dnia 1 lutego 2013 roku w Sprawie okreslenia Szczegolowych zasad, trybu

przyznawania, i pozbawiania oaz todzE6w i wysokoSci stypendi6w sportowych' nagr6d

i wyr62nierl Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny dla os6b fizycznych za osiagniete

wyniki sportowe (t.j. Dz.Urz Woi Sl , poz' 15022 dn' 13 marca2015 roku z p62n' zm')'

wnioskuiQ / wnioskuiemY

o ptzyznaniestypendium sportowego w kwocie""""' "" "21'' miesiqcznie

w terminie od:........'..'..... ' """""do:"" "'

dla:.................. ........................, jako pomocy finansowej wspieraiacei

proces szkolenia sportowego zawodnika / zespolu zawodnik6w' osiqgajqcego /
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osiqgajqcych wysokie wyniki sportowe, o ktorych mowa w S 2 ust. 1 pkt 5 uchwaly

zakresie... (poda6 dyscyplinq sportowq).

l. Dane klubu sportowego, do kt6rego przynale2y zawodnik:

1. Nazwa wnioskodawcy.

2. Dane wnioskodawcy:

Ulica ... nr .

Kod pocztowy . Miejscowo56 ....

Telefon kontaktowy

Fax.. e-mail.

Nr KRS lub Rejestru ze Starostwa

ll . Dane osobowe zawodnika / zespolu zawodnik6w:

1. lmiq i nazwisko.

2. lmiona rodzic6w.

3. Data imiejsce urodzenia

4. Adres zameldowania na pobyt staty .

5. Adres zamieszkania ...

6. pESEL. ..........N1P

7. Numer i seria dowodu osobistego:'.'.........."

8. Nazwa banku i nr oddzialu.. ' ..

9. Nr rachunku bankowego .

l0.Telefon kontaktowY

11. Nazwa urzqdu skarbowego......

ll!. Osiqgniqcia sportowe osoby fizycznei, kt6ra osiqgnqla wysokie wyniki

sportowe w okresie 12 miesigcy kalendarzowych poprzedzaiqcych zlo2enie

wniosku:

Lp. Nazwa zawod6w / rozgrywek Termin, miejsce Dyscyplina Osiqgniqcia /
zajqte miejsce

1.

2.

3.

4.
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1.

3.

lV. OSwiadczenia wnioskodawcy / klubu sportowego:

Zobowiqzujq I zobowiqzuiemy sig do niezwtocznego informowania Burmistrza

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o okolicznosciach mogqcych mie6 wplyw na

wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego'

Zobowiqzujemy siq do publicznego informowania w oficjalnych zr6dlach przekazu

o uzyskanym stypendium sportowym zawodnika'

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

i zgodne ze stanem faktYcznYm.

(podpis iPieczQC osoby / os6b

upowaznionych do reprezentowania wnioskodawcy)

V. Oswiadczenia zawodnika:

Oswiadczam, 2e vtyraZam zgodq na przetwazanie moich danych osobowych

zawartychwewnioskudlapotrzebniezbqdnychdorealizacjiprocesuwyplaty

stypendi6w zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 't997 roku o ochronie danych

osobowych (t.j Dz. U. z 2016 roku poz' 922 z p62n' zm'\ '

Oswiadczam, 2e nie pobieram stypendium sportowego z budZetu pafistwa'

z bud2etu innej jednostki samorzqdu terytorialnego lub z innych 2r6del'

Wyrazam zgodq na podanie do publicznej wiadomoSci informacji zawierajqcej imig'

nazwisko, nazwq klubu, wysoko6c stypendium oraz okres na jaki zostato

ptzyznane.

Wyrazam 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) zwiqzanego z przyznaniem

stypendium.

1.

2.

4.
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5. Zobowiqzujq siq do niezwlocznego informowania

Czerwionka-Leszczyny o okoliczno6ciach mogqcych

lub pozbawienie stypendium sportowego.

Burmistrza GminY i Miasta

mie6 wptyw na wstrzYmanie

1.

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

ciela ustawowego w pzypadku zawodnika niepelnoletniego)

Do wniosku nale2Y dolqczYb:

Dokumenty potwierdzajqce osiqgnigcia sportowe' w przypadku kopii potwierdzone

za zgodnosc z oryginatem.

Plan przygotowari i start6w zawodnika potwierdzony przez klub i trenera' do

kt6rego zawodnik PrzYnaleZY.

i Miasta
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