B URi\4T5'TR.Z
GMINY 1lvliASTA

czerwionku.,-ou,.,ft
grmistrza","tffi
lirtl"UHltf,llka-Leszczyny
z dnia.?.. ...w*tgg.

2013r.

w sprawieokre6leniawzoru wniosku o przyznaniestypendiumsportowegoza
osiqganie wysokich wyni k6w sportowych.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym
(tj.Dz.U. z20Q1r.Nr 142poz.1591zp62n.zm.),
- art. 31 ust.2 ustawyz dn. 25 czerwca2010rokuo sporcie(Dz.U.Nr 127,
poz.857),
- w zwiqzkuz S 6 ust. 2 UchwatyNr XXVlll/361/13Rady Miejskiej
z dnia1 lutego2013 roku w sprawieokreSlenia
w Czenruionce-Leszczynach
i pozbawianiaoraz rodzaj6w
zasad, trybu przyznawania,
szczeg6fowych
wyr6znieri Gminy i Miasta
i
nagr6d
sportowych,
i wysoko6cistypendi6w
CzenrvionkaLeszczynydla os6bfizycznychza osiqgnigtewynikisportowe
(Dz.Urz.Woj.Sl., poz.2072z dn. 6 marca2013roku),
zarzqdzam,co nastqPuie:

s1
1. W zwiqzku z wykonaniemUchwaty Nr XXVlll/361/13Rady Miejskiej
z dnia 1 lutego2013 roku w sprawieokre6lenia
w Czenrvionce-Leszczynach
szczeg6lowychzasad, trybu przyznawania,i pozbawianiaoraz rodzaj6w
i wysofoScistypendi6wsportowych,nagr6di wyr6zniei Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczynydla os6b fizycznychza osiqgnigtewyniki sportowe
(Dz.Urz.Woj. Sl., poz. 2072 z dn. 6 marca 2013 roku), okre6lamWlor
stypendiumsportowegoza osiqganiewysokichwynikow
wnioskuo przyznanie
sportowYch.
2. Wz6r Wniosku,o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznikdo niniejszego
zarzadzenia.

s2
o ZarzqdzenianaleZyzamie6ci6na Stronie InternetowejGminy
TreS6niniejszeg
w zaktadceAktualno5ci,w BiuletynieInformacji
Miasta CzerwiJnka-Lesiczyny
oraz
publicznej,
na tablicyogloszehUrzgduGminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny
ogloszefiDzielnici Solectw.
na tablicach

-

s3

ds. Planowania
Nadz6rnad wykonaniemZarzqdzeniapowierzamPelnomocnikowi
- mgrGrzegorzowi
Wolnikowi'
Rozwojui Gospodarki

s4
wchodziw Zyciez dniemwydania'
Zarzqdzenie

K

Zalacznik

doi*nqdzenia Nr ffiJB
BurmistrzaGminy i Miasta
Czerwignka- Leszcryny
z dnia 9.*t:*2013 roku.

Wnioskodawca
(datai miejscezlo2eniawniosku)

Pan
BurmistrzGminy i Miasta
Gzenrionka-Leszczyny.

WNIOSEK
o przyznaniestypendiumsportowego za osiqganiewysokich wynik6w sportowych
Na podstawieUchwaly Nr XXVllll361l13 Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie okre6leniaszczeg6lov'rych
zasad, trybu
przyznawania,
i pozbawianiaoraz rodzaj6wi wysoko6cistypendiowsportowych,nagr6d
- Leszczynydla os6b fizycznychza osiqgniqte
i wyr6zniefi Gminyi MiastaCzenryionka
wynikisportowe(Dz.Urz.Woj.Sl., poz.2072z dn. 6 marca2013roku),
wnioskujemy
o p'zyznaniestypendiumsportowegow kwocie.....
w t e r m i n ioed : . . . . . . . . . . .
dla:..........

...21.,
miesiqcznie

...........do:
jako pomocy finansowejwspierajqcej

proces szkolenia sportowego zawodnika / zespolu zawodnikoq osiqgajqcego I
osiqgajqcychwysokie wyniki sportowe,o kt6rych mowa w S 2 ust. 1 pkt 5 uchwaly
zakresie...

(podaddyscypling
sportowq).

l. Dane wnioskodawcy
1. Naanrawnioskodawcy
2. Danewnioskodawcy:
U l i c a.
Kod pocztowy.

. . . . .n r
Miejscowo66

Telefonkontaktowy
Fax

e-mail

Nr KRS lub Rejestruze Starostwa
ll . Daneosobowezawodnika/ zespolu zawodnik6w:
1. lmiqinazwisko
2. lmionarodzic6w
3. Datai miejsceurodzenia
4. Adreszameldowania
na pobytstaty
5. Adreszamieszkania
7. Numeri seriadowoduosobistego:
8. Nazwabankui nr oddzialu
9. Nr rachunkubankowego
l0.Telefonkontaktowy
11.Nazwaurzgduskarbowego
lll. lnformacjeo kwalifikacjachsportowych zawodnika/ zespolu zawodnik6w:
1. Uprawiana
(konkurencja)
dyscyplina
.
2. Kategoriawiekowa
3. Klasasportowa.
4. Nr licencjizawodniczej
....
- licencjatrenerska.
5. Nazwiskoi imiqtreneraklubowego
6. Stypendiasportowepobieranepzez zawodnikaw ostatnichdwochlatach- poda6rok,
wysoko56i czasprzyznania:................
7. O6wiadczenie klubu

sportowego

o

przynale2nosci zawodnika

do

k|ubu.........
8. Opiniaklubu sportowegoo wywiqzywaniu
sig zawodnikaz wymaganokre6lonych

-2-

wS2ust.l pkt5uchwaly.
lV.Informacjao osiqgnigciachsportowychw roku
1. Opis osiqgnig6, wraz z

dokumentami potwierdzajEcymiosiqgnigcia u/e
wspohawodnichryie
sportowymokre6lonymiw S 2 ust. 1 pkt 5 uchwaly- poda6naaile,
zajgtemiejsceidatgzawod6w..

V. Informacjao planachsportowych na rok:
1. Program szkolenia i pzygotowafi sportowych- zakres i terminy realizacji
po6wiadczonyprzez polski zwiqzek sportowy lub klub sportowy zrzeszalqcy
zawodnika
2. Planowany
udziali terminyzawod6wsportowych..............
3. lnformacjao powc*aniu
do kadrywojew6dzkiejlub krajowejwrokubie2qcym.
Vl. O6wiadczenia:
1. O6wiadczam
/ o6wiadczamy,
2e povry2sze
dane wypetnionesE zgodnieze stanem
faktycznym.
2. Wyra2amI vtyra2amyzgodqna przetwarzanie
moich/ naszychdanychosobowych
zawartychwe wniosku dla potzeb niezbgdnychdo realizacjiprocesu wyptaty
stypendi6wzgodnie z Ustawq z dnia 29.08.1997roku o ochronie danych
(t.j.Dz.U.22002r. Nr 101,poz.926zp62n.zm.).
osobowych
3. Zobowiqzujg/ zobowiqzujemysig do niezwlocznegoinformowaniaBurmistrza
Gminyi MiastaCzenrionka-Leszczyny
o okoliczno6ciach
mog4cychmie6wptywna
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego oraz do zlo2enia
sprawozdania
z realizacji
programuszkolenia.
indywidualnego

(podpiszawodnika
/ zespoluzawodnik6w)
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1 . Wnioskodawca
zobowiqzujesiq do niezwlocznego
informowaniaBurmistrzaGminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o okoliczno6ciachmogqcych mie6 wptyw na
wstrzymanie
lub pozbawienie
stypendium
sportowego.

(podpiswnioskodawcy)

Po6wiadczenie
zlo2eniawnioskuo stypendiumsportowe:

Adnotacje urzgdowe (wypelnia organ przyznajqcystypendium):

I

