
Załącznik 
do Zarządzenia  Nr 186/13
Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 3 czerwca 2013 r.

Wnioskodawca ………………………………………… 
    (data i miejsce złożenia wniosku)

Pan 

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych

Na  podstawie  Uchwały  Nr  XXVIII/361/13  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 

z  dnia  1  lutego  2013   roku   w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  trybu 

przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród 

i wyróżnień  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe (Dz.Urz. Woj. Śl., poz. 2072 z dn. 6 marca 2013 roku), 

 wnioskujemy

o przyznanie stypendium sportowego w kwocie........................................zł., miesięcznie 

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

dla:..................................................................,  jako  pomocy  finansowej  wspierającej 

proces  szkolenia  sportowego  zawodnika  /  zespołu  zawodników,  osiągającego  / 

osiągających  wysokie  wyniki  sportowe,  o  których  mowa  w  § 2   ust.  1  pkt  5  uchwały 

zakresie...................................................................................(podać dyscyplinę sportową).
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I. Dane  wnioskodawcy
1. Nazwa  wnioskodawcy……...............………….......……………….........................….

2. Dane wnioskodawcy:
Ulica ………………………………………..…………….. nr ………................................

Kod pocztowy  … - ……   Miejscowość ………………………………...........................

Telefon kontaktowy …………………............................................................................

Fax ………………………………………   e-mail………………………………................

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

II . Dane osobowe zawodnika / zespołu zawodników:
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………......................…

2. Imiona rodziców……………………………………………………………………….........

3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..................................

4. Adres zameldowania na pobyt stały ……………………………………........................

5. Adres zamieszkania …………………………………………………….……………........

6. PESEL………………………..…..........................NIP …………………….....................

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

8. Nazwa banku i nr oddziału…………………………………………………………….......

9. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………......

10.Telefon kontaktowy……………………………………………………………………........

11. Nazwa urzędu skarbowego………………………………………………………….........

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych zawodnika / zespołu zawodników:

1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) …………………………………….......................

2. Kategoria wiekowa  ……………………………………………………………………......

3. Klasa sportowa………………………………………………………………………….......

4. Nr licencji zawodniczej ……………………………………………………………….........

5. Nazwisko i imię trenera klubowego - licencja trenerska…..........................................

6. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, 

wysokość   i czas przyznania:….............................................................................................

7. Oświadczenie  klubu  sportowego  o  przynależności  zawodnika  do 

klubu........................................................................................................................................

8. Opinia  klubu  sportowego  o  wywiązywaniu  się  zawodnika  z  wymagań  określonych 
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w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały......................................................................................................

IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku  …………...........................….

1. Opis  osiągnięć,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  osiągnięcia  we 

współzawodnictwie sportowym określonymi  w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały - podać nazwę, 

zajęte miejsce i datę zawodów................................................................................................

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

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

V. Informacja o planach sportowych na rok:...........................................................

1. Program  szkolenia  i  przygotowań  sportowych  –  zakres  i  terminy  realizacji  - 

poświadczony  przez  polski  związek  sportowy  lub  klub  sportowy  zrzeszający 

zawodnika...................................................................................................................

2. Planowany udział i terminy zawodów sportowych.......................................................

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

3. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej w roku bieżącym.

VI.  Oświadczenia:

1. Oświadczam / oświadczamy, że powyższe dane wypełnione są zgodnie ze stanem 

faktycznym.

2. Wyrażam / wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich / naszych danych osobowych 

zawartych  we  wniosku  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  wypłaty 

stypendiów  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.1997  roku  o  ochronie  danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Zobowiązuję  /  zobowiązujemy  się  do  niezwłocznego  informowania  Burmistrza 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wstrzymanie  lub  pozbawienie  stypendium  sportowego  oraz  do  złożenia 

sprawozdania z realizacji indywidualnego programu szkolenia. 

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

        (podpis zawodnika / zespołu zawodników)
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1. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Burmistrza Gminy 

i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  o  okolicznościach  mogących  mieć  wpływ  na 

wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego.

               

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

(podpis wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia wniosku o stypendium sportowe:

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

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

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

Adnotacje urzędowe (wypełnia organ przyznający stypendium):

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

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

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