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Poz. 134
Obwieszczenie
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 roku, poz. 1278).
Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy
Czorsztyn ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XIV/117/2012
Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
Uchwałą Nr XXV/241/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 roku,
poz. 3660).
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Załącznik Nr 1
do Obwieszczenia
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XIV/117/2012
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
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Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym,
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1)

zawodniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenie
sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Czorsztyn lub zamieszkałą na terenie Gminy
Czorsztyn a reprezentująca klub działający na innym terenie,

2)

wysokim wyniku sportowym w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym - rozumie się przez to:
a) zajęcie od 1 do 12 miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub mistrzostwach świata,
b) zajęcie od 1 do 10 miejsca w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata,
uniwersjadzie lub pucharze świata,
c) zajęcie od 1 do 8 miejsca w mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
d) zajęcie od 1 do 6 miejsca w generalnej punktacji właściwego polskiego związku sportowego,
e) powołanie zawodnika do kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
f) zajęcie od 1 do 6 miejsca w Ogólnopolskich zawodach uczniowskich klubów sportowych,
g) uzyskanie w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych wyniku wymienionego w lit. a, b, c.

3)

sporcie, mającym istotne znaczenie dla Gminy Czorsztyn, rozumie się przez to:
a) w zakresie sportu dzieci i młodzieży: dyscyplinę lub konkurencję sportową objętą programem
ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b) w zakresie sportu osób niepełnosprawnych: dyscyplinę lub konkurencję sportową objętą programem
igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

2. Przepisy uchwały dotyczące stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do
zawodników-członków drużyn sportowych w sportowych grach zespołowych i konkurencjach zespołowych,
z tym, że liczba przyznanych indywidualnych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, nie może
przekroczyć maksymalnej liczby zawodników w drużynie, określonej w regulaminie właściwego polskiego
związku sportowego. Pod pojęciem "drużyna" rozumie się w niniejszej uchwale również osadę lub załogę.
Rozdział 2.
Stypendia sportowe
§ 3. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Stypendia sportowe stanowią wypłacaną z budżetu Gminy Czorsztyn pomoc finansową wspierającą proces
szkolenia sportowego zawodnika.
2. Niniejszy rozdział określa zasady przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
oraz ich wysokość.
§ 4. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który w ostatnim roku kalendarzowym lub ostatnim
sezonie sportowym w przypadku sportów zimowych osiągnął wysoki wynik w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, w szczególności w sporcie,
mającym istotne znaczenie dla Gminy Czorsztyn.
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2. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli przebieg
jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany przygotowań i startów wskazują na możliwość
osiągania w przyszłości wysokich wyników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub
w krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych i nagród
sportowych uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Czorsztyn.
4. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej
stypendium sportowego, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Gminy
Czorsztyn do ich przyznania.
5. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane wyłącznie zawodnikom, którzy nie pobierają stypendium
sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego.
§ 5. 1. Stypendium sportowe jest przyznawane na pisemny wniosek:
1) zawodnika,
2) klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zawodnika,
2. We wniosku podaje się w szczególności informacje odpowiednio o dotychczasowych startach
i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku dołącza się plan przygotowań i startów zawodnika, dokumenty
potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika, oraz opinię klubu sportowego o wywiązywaniu się
przez zawodnika z obowiązków reprezentacji kraju lub klubu sportowego, który reprezentuje zawodnik.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego niespełniające wymogów określonych w niniejszej
uchwale, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Czorsztyn.
2. Wójt Gminy Czorsztyn podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie stypendium sportowego, jego wysokości
i okresu na jaki zostanie przyznane to świadczenie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wójt Gminy, merytoryczny pracownik Urzędu Gminy
zajmujący się sprawami sportu, 2 radnych – przedstawicieli Komisji Polityki Społecznej oraz przedstawiciel
Rady Sportu.
4. Przewodniczącym Komisji jest Wójt Gminy, który kieruje jej pracami.
5. Komisja wydaje pisemną opinię.
§ 7. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
2. Wysokość przyznanego stypendium sportowego - miesięcznej raty, wyniesie od 100 zł do 300,00 zł
brutto.
3. Określając wysokość stypendium sportowego, bierze się pod uwagę w szczególności osiągnięcia
sportowe zawodnika, kategorię wiekową, koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu oraz znaczenie
danego sportu dla Gminy Czorsztyn.
4. Stypendium sportowe jest wypłacane przez Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach przelewem na
rachunek bankowy stypendysty lub w kasie urzędu, w terminie określonym w umowie stypendialnej.
5. Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium sportowe w danym roku kalendarzowym.
§ 8. 1. Wnioski o stypendium sportowe składa się w terminach:
1) do dnia 30 marca, na okres wypłacania stypendium sportowego przypadający pomiędzy 1 kwietnia
a 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
2) do dnia 30 maja na okres wypłacania stypendium sportowego, przypadający pomiędzy 1 czerwca
a 31 grudnia danego roku kalendarzowego, pod warunkiem, że w budżecie Gminy Czorsztyn pozostały
jeszcze środki na stypendia sportowe, wymienione w § 4 ust. 3.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składa się na dziennik podawczy w Sekretariacie Urzędu
Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
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3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego podlega sprawdzeniu pod względem kompletności
danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni po jego przekazaniu do właściwego w sprawach sportu pracownika
Urzędu Gminy Czorsztyn.
4. Wójt Gminy Czorsztyn przedkłada Komisji Konkursowej wnioski w sprawie stypendium sportowego.
Komisja Konkursowa rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do 21 dni od ich otrzymania i niezwłocznie
przedkłada Wójtowi Gminy Czorsztyn opinie o zgłoszonych wnioskach i propozycjach ich załatwienia oraz
wysokości stypendium sportowego i okresu jego wypłacania.
5. Wójt Gminy Czorsztyn po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznaje stypendia sportowe
w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Czorsztyn na ten cel
w danym roku budżetowym.
§ 9. 1. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy Czorsztyn niezwłocznie informuje wnioskodawcę na
piśmie, przedstawiając:
1) w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie - informację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego
wysokości, okresie na jaki zostało przyznane oraz terminie podpisania umowy stypendialnej,
2) w przypadku wniosku rozpatrzonego odmownie - uzasadnienie odmowy przyznania stypendium
sportowego.
2. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Czorsztyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn.
§ 10. 1. Warunkiem wypłacania przyznanego stypendium sportowego jest zawarcie umowy stypendialnej
pomiędzy zawodnikiem a Gminą Czorsztyn.
2. Umowa stypendialna winna określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego, w tym wskazanie optymalnego dla
stypendysty okresu wypłacania stypendium sportowego,
3) numer rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium sportowe,
4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia merytorycznego pracownika Urzędu Gminy
o zaistnieniu, określonych w § 12 lub w § 13 niniejszej uchwały, przesłanek do wstrzymania lub do
pozbawienia stypendium sportowego,
5) zobowiązanie zawodnika do zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium sportowego wraz z odsetkami
w wysokości ustawowej, liczonymi od dnia uznania rachunku bankowego zawodnika.
§ 11. Zawodnik otrzymujący stypendium sportowe jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem
plan przygotowań i startów. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu sportowego
i Gminy Czorsztyn.
§ 12. 1. Wypłatę stypendium sportowego wstrzymuje się w następujących przypadkach:
1) zawodnik zaniedbuje realizację planu przygotowań i startów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów,
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniało zdarzenie określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Wypłatę stypendium sportowego wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
4. Wypłatę stypendium sportowego wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.
Za okres, w którym wstrzymano stypendium sportowe, świadczenie nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu ze względu na stan zdrowia stwierdzony
przez lekarza medycyny sportowej, stypendium sportowe jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3
miesiące.
§ 13. 1. Stypendium sportowego pozbawia się w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
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2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik przestał spełniać warunki określone w § 2 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały,
4) zawodnik popełnił przestępstwo z winy umyślnej, a przestępstwo to stwierdzono prawomocnym
orzeczeniem sądu,
2. Przepis § 12 ust. 2 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
§ 14. O wstrzymaniu, wznowieniu i pozbawieniu stypendium sportowego rozstrzyga Wójt Gminy
Czorsztyn zawiadamiając pisemnie stypendystę.
Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia
§ 17. 1. Ustanawia się nagrody pieniężne i/lub rzeczowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
w wysokości od 500 zł do 1.000,00 zł.
2. Ustanawia się wyróżnienia w postaci pucharów lub dyplomów, dla zawodników osiągających wysokie
wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 18. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Czorsztyn po uzyskaniu opinii Komisji
Konkursowej o której mowa w § 6 ust 2.
2. Wójt Gminy Czorsztyn przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia w liczbie i łącznej wysokości
w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym w budżecie Gminy Czorsztyn.
3. Określając wysokość nagrody pieniężnej bierze się pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe
zawodnika, kategorię wiekową, koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu, znaczenie danego sportu dla
Gminy Czorsztyn.
§ 19. Wykaz osób, które otrzymały nagrody pieniężne i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
§ 20. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub wyróżnienie w roku kalendarzowym.
§ 21. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
1) zawodnik
2)

klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe zawodnika.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia składa się na dziennik podawczy
w Sekretariacie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
4. Wnioski o nagrody sportowe składa się w terminach:
1) do dnia 30 marca roku następującego po roku lub ostatnim sezonie sportowym w przypadku sportów
zimowych, w którym wysoki wynik został osiągnięty lub dokonano osiągnięcia w działalności sportowej,
2) do dnia 30 maja roku następującego po roku lub ostatnim sezonie sportowym w przypadku sportów
zimowych, w którym wysoki wynik został osiągnięty lub dokonano osiągnięcia w działalności sportowej,
pod warunkiem, że w budżecie Gminy Czorsztyn pozostały jeszcze środki na nagrody sportowe,
wymienione w § 4 ust. 3.
3) wnioski wymienione w punkcie 1 i 2 podlegają wspólnemu rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia, w którym zostały złożone.
5. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Wójt Gminy Czorsztyn z własnej inicjatywy może
przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie. W takim przypadku ust. 1 - 4 nie stosuje się.
§ 22. 1. Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia, podlega sprawdzeniu przez właściwego
w sprawach sportu pracownika Urzędu Gminy Czorsztyn.
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2. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale, pozostawia się bez rozpatrzenia,
informując o tym wnioskodawcę.
3. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie określonym
w ust. 1, stanowią przedmiot opinii Komisji Konkursowej, która przedstawia Wójtowi Gminy Czorsztyn
propozycję odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.
4. O przyznaniu nagrody pieniężnej lub wyróżnienia Wójt Gminy Czorsztyn zawiadamia pisemnie
nagrodzonego lub wyróżnionego.
5. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym przez właściwego w spawach
sportu pracownika Urzędu Gminy Czorsztyn.
Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 23. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte w 2011 roku wysokie wyniki należy
składać w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia za osiągnięte w 2011 roku wysokie wyniki lub
dokonane osiągnięcia w działalności sportowej, należy składać do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały.
3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wysokie wyniki w 2012 roku lub ostatnim
sezonie sportowym w przypadku sportów zimowych należy składać w terminie do 14 dni od dnia wejścia
w życie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego
2012 r.
4. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia za osiągnięte wysokie wyniki lub dokonane
osiągnięcia w działalności sportowej w 2012 roku lub ostatnim sezonie sportowym w przypadku sportów
zimowych należy składać do 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
§ 25. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
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Załącznik Nr 2
do Obwieszczenia
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

……………………………………
(wnioskodawca)

……………………………………
(miejscowość, data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

DANE PRESONALNE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Adres zamieszkania
Ul.

…………………………………………………………...

Kod

pocztowy ……………

Gmina

Nr…………………

Miejscowość……………………….………………….

……………………..………

Powiat

………………………………………

Województwo …………………………………………………………………
Adres zameldowania (wypełnia się
w przypadku gdy adres zamieszkania Ul.
jest inny od adresu zameldowania)
Kod
Gmina

…………………………………………………………...
pocztowy

……………

Nr………………

Miejscowość……………………….…………………

……………………..………

Powiat

……………………………..………

Województwo ………………………………………………………………
PESEL
Telefon
Nazwa banku
Nr konta bankowego:

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam,
iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię właściwego
pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Czorsztyn przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym
zaszła zmiana.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem
stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
……………………………….

………………………………….

(miejscowości, data)

(podpis osoby fizycznej)

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa
wnioskodawcy
Adres

Ul.…………………………………………………………...Nr………
…………………………..
Kod
pocztowy
……………………………
Miejscowość……………………….…….
Województwo
………………………………………………………………………..
….……
Telefon/Fax/Adres
e – mail

Wnoszę o przyznanie stypendium sportowego dla
…..……………………………………………………
…………………………………………………………
(podać imię i nazwisko)
oraz zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia właściwego pracownika merytorycznego
Urzędu Gminy Czorsztyn o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 4 i ust. 5
uchwaly nr ………………… Rady Gminy Czorsztyn z dnia ………………………………
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Oświadczam
również, że powyższe dane podałem (am) zgodnie ze stanem faktycznym.
……………………………….
(miejscowości, data)
Do wniosku należy załączyć:
1) plan przygotowań i startów
2) oświadczenie do celów podatkowych1);
3) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych1);

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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4) oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ;
5) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki ;
6) oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
7)

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;

potwierdzającego

orzeczenie

8) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne
otrzymujące rentę.
Uwagi:
1) 1) - w przypadku potrzeby odprowadzenia podatku i składek ZUS.

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1) klub lub stowarzyszenie sportowe
a) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym
dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi,
a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun
prawny;
b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba
fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
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Załącznik Nr 3
do Obwieszczenia
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.

………………………………………………………..
(wnioskodawca)

………………………………………..
(miejscowość, data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY PIENIĘNEJ
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

DANE PRESONALNE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Adres zamieszkania
Ul.

…………………………………………………………...

Nr…………………

Kod pocztowy …………… Miejscowość……………………….………………….
Gmina

……………………..………

Powiat

………………………………………

Województwo …………………………………………………………………
Adres zameldowania (wypełnia się
w przypadku gdy adres zamieszkania Ul.
…………………………………………………………...
Nr………………
jest inny od adresu zameldowania)
Kod pocztowy …………… Miejscowość……………………….…………………
Gmina

……………………..………

Powiat

……………………………..………

Województwo ………………………………………………………………
PESEL
Telefon
Nazwa banku
Nr konta bankowego:

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem
nagrody pieniężnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………….
(miejscowości, data)

………………………………….
(podpis osoby fizycznej)
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DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa
wnioskodawcy
Adres

Ul.…………………………………………………………...Nr…………
………………………..
Kod pocztowy …………………………… Miejscowość………………
Województwo …………………………………………………..….……
Telefon/Fax/Adres
e – mail

Wnoszę o przyznanie nagrody dla
………………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko)
Oświadczam również, że powyższe dane podałem (am) zgodnie ze stanem faktycznym.
……………………………….
(miejscowości, data)

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

