Zarządzenie nr 7/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie wzorów wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagród i
wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu
§ 2.3 Uchwały Nr XLIV/316/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05 listopada
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i
trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2011
r. Nr 3 poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadzam wzory dokumentów związanych z przyznaniem stypendium
sportowego, nagród i wyróżnień:
1) wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego – Załącznik nr 1,
2) wzór wniosku o przyznanie nagród i wyróżnień – Załącznik nr 2
w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ustronie Morskie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 13 stycznia 2011 r.
WZÓR WNIOSKU
do Wójta Gminy Ustronie Morskie
o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika
……………………………….…………
………………………………………….
………………………………………….
(wnioskodawca)

……………………………………….
(miejscowość, data)

na okres od ……………………..do ……………………tj. na ……….……………..miesięcy.
Informacja na temat zawodnika:
1.

Imię i nazwisko:

2.

Data i miejsce urodzenia:

3.

PESEL:

4.

NIP:

5.

Adres:

6.

Klub sportowy: (pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem:

7.

Pełna nazwa szkoły lub uczelni (wraz z adresem i telefonem):

8.

Klasa/rok:

9.

Opinia szkoły lub uczelni (proszę dostarczyć informacje w formie załącznika do
wniosku).
Opinia klubu sportowego zawodnika (proszę dostarczyć informacje w formie załącznika
do wniosku).
Nr licencji zawodnika (kserokopia w załączeniu):

10.
11.

Wybitne osiągnięcia w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach,
mityngach, turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających złożenie wniosku (wg wzoru poniżej – proszę dołączyć informacje w
formie załącznika do wniosku)
Lp. Nazwa imprezy
Miejsce:
Data:
Dyscyplina
Osiągnięcia
(olimpiady, zawodów (olimpiady,
(olimpiady,
(miejsce …)
…)
zawodów …)
zawodów …)
…
…
Kategoria wiekowa zawodnika:

…

…

…

…

Uzyskana klasa sportowa:
Dane wnioskodawcy: (wnioskodawca – zawodnik, klub sportowy zawodnika )

Do składanego wniosku należy dołączyć:

1. Opinię szkoły lub uczelni o zawodniku.
2. Opinię klubu sportowego o zawodniku.
3. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika ubiegającego się o
stypendium.
4. Wybitne osiągnięcia w kulturze fizycznej (tabela wg wzoru jak wyżej).

Oświadczenia:

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji Wójtowi Gminy
Ustronie Morskie będących podstawą do wstrzymania lub cofnięcia przyznanego stypendium
sportowego.
2. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (własnych i zawodnika)
na potrzeby Urzędu Gminy Ustronie Morskie w celach związanych z przyznaniem stypendium
sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
……………………………………………….
podpis (pieczęć)osoby reprezentującej
Wnioskodawcę
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy (Komisja wypełnia
po rozpatrzeniu wniosku o stypendium sportowe) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
podpis (pieczęć) Przewodniczącego Komisji

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 13 stycznia 2011 r.

WZÓR WNIOSKU
o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla trenerów zasłużonych w osiąganiu przez
zawodników wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie.

Data i miejsce złożenia wniosku ………………………………………………………..……..…
……………………………………………..………………………………………………………………….
(Wnioskodawca – nazwa, adres, telefon kontaktowy)
I.

Dane osobowe kandydata do przyznania nagrody, wyróżnienia:

1. Nazwisko o imię trenera ………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
3. Nazwa
i
adres
klubu,
którego
kandydat
jest
trenerem
………………………………………………………………………………………………………..
II.

III.

Informacja o osiągnięciach szkoleniowych trenera w roku ……..
uprawniających do wnioskowania o przyznanie nagrody, wyróżnienia:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Krótkie uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..
Podpis Wnioskodawcy

