
 

 

UCHWAŁA NR XXI/52/2016 

RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 13 października 2016 roku 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ustanawia się Stypendium Sportowe oraz Nagrodę i Wyróżnienie Sportowe Gminy Zielonki dla 

Zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, które jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez 

Zawodnika poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej proces szkolenia. 

2. Ustanawia się Nagrodę Sportową dla Trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym jako przejaw 

uznania dla ich dorobku. 

§ 2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Budżecie – należy przez to rozumieć budżet Gminy Zielonki, uchwalony przez Radę Gminy na dany rok 

budżetowy; 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zielonki; 

3) Nagrodzie - należy przez to rozumieć „Nagrodę Sportową Gminy Zielonki”; 

4) Stypendium – należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe Gminy Zielonki”; 

5) Trenerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prowadzącą szkolenie zawodnika osiągającego wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zamieszkałą na terenie Gminy 

Zielonki; 

6) Wnioskach – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego, wniosek o przyznanie 

Sportowej Nagrody lub wniosek o przyznanie Sportowego Wyróżnienia; 

7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zielonki; 

8) Wyróżnieniu - należy przez to rozumieć „Wyróżnienie Sportowe Gminy Zielonki”; 

9) Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną osiągającą wyniki sportowe, zamieszkałą na terenie 

Gminy Zielonki. 

§ 3. 1. Stypendium, Nagrodę może otrzymać Zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem Gminy; 
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2) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, uzyskał co najmniej jeden  

z następujących wyników sportowych: 

a) został powołany do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej, 

b) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach świata, 

c) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach europy, 

d) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach polski, 

e) zajął miejsce 1- 5 w mistrzostwach województwa, 

f) jest Zawodnikiem klubu sportowego, którego zespół w grach zespołowych brał udział w rozgrywkach 

szczebla centralnego (dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych, w których odbywa  

się współzawodnictwo w Polsce w danej dyscyplinie sportu). 

3) uprawia jedną z dyscyplin sportowych mających priorytetowe znaczenie dla Gminy. Za dyscypliny  sportowe 

mające znaczenie dla Gminy uznaje się dyscypliny sportowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Nagrodę może otrzymać Trener, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem Gminy; 

2) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, zawodnik przez niego trenowany 

uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych: 

a) został powołany do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej, 

b) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach świata, 

c) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach europy, 

d) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach polski, 

e) zajął miejsce 1- 5 w mistrzostwach województwa, 

f) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego zespół w grach zespołowych brał udział w rozgrywkach 

szczebla centralnego (dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych, w których odbywa  

się współzawodnictwo w Polsce w danej dyscyplinie sportu). 

3) zawodnik przez niego trenowany, uprawia jedną z dyscyplin sportowych mających priorytetowe znaczenie 

dla Gminy. Za dyscypliny sportowe mające znaczenie dla Gminy uznaje się dyscypliny sportowe określone 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Wyróżnienie może otrzymać Zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem Gminy; 

2) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, uzyskał co najmniej jeden  

z następujących wyników sportowych: 

a) zajął miejsce 6 – 10 w mistrzostwach województwa, 

b) jest reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych. 

3) uprawia jedną z dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy. Za dyscypliny sportowe mające 

znaczenie dla Gminy uznaje się dyscypliny sportowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  Stypendium, Nagroda, Wyróżnienie nie podlegają sumowaniu, w przypadku osiągnięcia przez 

Zawodnika: 

1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku, dwóch lub więcej wyników sportowych, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 pkt 2, 

2) w ciągu jednej imprezy, dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4  

pkt 2, 

§ 6.  Stypendium, Nagroda i Wyróżnienie finansowane są ze źródeł zaplanowanych na ten cel w Budżecie. 
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Rozdział 2. 

Stypendia sportowe dla Zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest Zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Gminy. 

2. Stypendium stanowi wypłacona z Budżetu w miesięcznych ratach, pomoc finansowa dla Zawodnika,  

na wsparcie procesu jego szkolenia. 

3. Stypendium przyznaje się na okres realizacji szkolenia, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok 

kalendarzowy. 

4. Wysokość kwoty Stypendium określa poniższa tabela: 

 
L.p. 

 
Osiągnięcie sportowe Zawodnika 

 
Miesięczna 

kwota 
1. Olimpiada i Paraolimpiada Powołanie do Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej 
600 zł 

2. Mistrzostwa Świata I - III miejsce 600 zł 
IV – VI miejsce 500 zł 
VII – X miejsce 400 zł 

3. Mistrzostwa Europy I - III miejsce 600 zł 
IV – VI miejsce 500 zł 
VII – X miejsce 400 zł 

4. Mistrzostwa Polski I - III miejsce 400 zł 
IV – VI miejsce 350 zł 
VII – X miejsce 300 zł 

5. Mistrzostwa Województwa I  miejsce 280 zł 
II miejsce 250 zł 
III – V miejsce 200 zł 

6. Bycie zawodnikiem klubu sportowego, 

którego zespół w grach zespołowych brał 

udział w rozgrywkach szczebla centralnego 

Dwie najwyższe klasy rozgrywkowe, w 

których odbywa się współzawodnictwo w 

Polsce w danej dyscyplinie sportu 

500 zł 

§ 8. 1. Liczba przyznawanych na dany rok kalendarzowy Stypendiów jest uzależniona od wysokości środków 

zaplanowanych na ten cel w Budżecie. 

2. W pierwszej kolejności, w zależności od liczby złożonych Wniosków i wysokości środków 

zaplanowanych na ten cel w Budżecie, Stypendia będą przyznawane Zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze 

wyniki sportowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających złożenie Wniosku. Przy czym gradację 

osiągniętych wyników sportowych określa tabela umieszczona w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały, przyjmując  

za najwyższe osiągnięcia: 

1) powołanie do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej; 

2) zajęcie wskazanych tam miejsc we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 

3) bycie zawodnikiem klubu sportowego, którego zespół w grach zespołowych brał udział w rozgrywkach 

szczebla centralnego. 

Rozdział 3. 

Nagrody pieniężne i Wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 9. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym z Budżetu, które stanowi wyraz uznania dla 

Zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym lub krajowym i mającym znaczenie dla społeczności lokalnej. 

2. Trenerowi, którego co najmniej jeden zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, może zostać przyznana Nagroda. 

3. Wysokość Nagrody dla Trenera oraz Zawodnika uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego 

 i kształtuje się odpowiednio:  

 
L.p. 

 
Osiągnięcie sportowe zawodnika 
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Zawodnik 

(jednorazowa 

kwota 

brutto) 

Trener 

(jednorazowa 

kwota 

brutto) 
1. Olimpiada i Paraolimpiada Powołanie do Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej 
6 000 zł 6 000 zł 

2. Mistrzostwa Świata I - III miejsce 5 000 zł 5 000 zł 
IV – VI miejsce 4 000 zł 4 000 zł 
VII – X miejsce 3 000 zł 3 000 zł 

3. Mistrzostwa Europy I - III miejsce 5 000 zł 5 000 zł 
IV – VI miejsce 4 000 zł 4 000 zł 
VII – X miejsce 3 000 zł 3 000 zł 

4. Mistrzostwa Polski I - III miejsce 3 000 zł 3 000 zł 
IV – VI miejsce 2 500 zł 2 500 zł 
VII – X miejsce 2 000 zł 2 000 zł 

5. Mistrzostwa Województwa I miejsce 2 000 zł 2 000 zł 
II miejsce 1 500 zł 1 500 zł 
III – V miejsce 1 000 zł 1 000 zł 

6. Bycie zawodnikiem klubu 

sportowego, którego zespół w grach 

zespołowych brał udział w 

rozgrywkach szczebla centralnego 

Dwie najwyższe klasy rozgrywkowe, 

w których odbywa się 

współzawodnictwo w Polsce w danej 

dyscyplinie sportu 

4 000 zł 4 000 zł 

4. Wyróżnienie otrzymuje się w formie: dyplomu, medalu, pucharu lub patery. 

§ 10. 1. Liczba przyznawanych w danym roku kalendarzowym Nagród jest uzależniona od wysokości 

środków finansowych zaplanowanych na ten cel w Budżecie. 

2. W pierwszej kolejności, w zależności od liczby złożonych Wniosków o Nagrodę i wysokości środków 

zaplanowanych na ten cel w Budżecie, Nagrody będą przyznawane Zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze 

wyniki sportowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz Trenerom, których zawodnicy osiągnęli najlepsze wyniki 

sportowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przy czym gradację osiągniętych wyników sportowych określa tabela 

umieszczona w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały, przyjmując za najwyższe osiągnięcia: 

1) powołanie do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej; 

2) zajęcie wskazanych tam miejsc we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 

3) bycie Zawodnikiem klubu sportowego, którego zespół w grach zespołowych brał udział w rozgrywkach 

szczebla centralnego. 

§ 11.  Nagroda, Wyróżnienie może być przyznane Zawodnikowi lub Trenerowi tylko 1 raz w danym roku 

kalendarzowym. 

Rozdział 4. 

Tryb przyznawania Stypendiów, Nagród i Wyróżnień 

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie Stypendium stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wniosek  

o przyznanie Nagrody dla Zawodnika stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wniosek o przyznanie 

Nagrody dla Trenera stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Wniosek o przyznanie Wyróżnienia stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek mogą złożyć: 

1) właściwy klub sportowy; 

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy; 

3) Zawodnik lub rodzic/opiekun prawny w przypadku, jeżeli Zawodnik nie ukończył 18 roku życia; 

4) Trener. 

3. Wniosek o przyznanie Stypendium, Nagrody, Wyróżnienia należy składać na dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy do dnia 15 stycznia w roku, w którym Stypendium, Nagroda, Wyróżnienie ma być przyznane. 
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4. Wniosek o przyznanie Stypendium, Nagrody, Wyróżnienia złożony zgodnie z ust. 3 rozpatrzony będzie  

w terminie do 15 marca w roku, w którym Stypendium, Nagroda, Wyróżnienie ma być przyznane. 

5. Wniosek o przyznanie Stypendium, Nagrody, Wyróżnienia pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia Wniosku po terminie; 

2) nie usunięcia braków formalnych Wniosku; 

3) cofnięcia Wniosku przez wnioskodawcę. 

§ 13. 1. Stypendium, Nagrodę, Wyróżnienie przyznaje Wójt. Decyzja Wójta o przyznaniu Stypendium, 

Nagrody, Wyróżnienia powinna zawierać: kwotę i okres wypłacania Stypendium, wysokość jednorazowej 

Nagrody, rodzaj Wyróżnienia. 

2. Lista Zawodników i Trenerów którym przyznano Stypendia, Nagrody i Wyróżnienia podlega niezwłocznie 

ogłoszeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 14.  O sposobie rozpatrzenia Wniosku Wójt niezwłocznie informuje pisemnie wnioskodawcę 

przedstawiając: 

1) w przypadku Wniosku rozpatrzonego pozytywnie - kwotę oraz termin podpisania umowy stypendialnej, 

wysokość jednorazowej Nagrody, rodzaj Wyróżnienia; 

2) w przypadku Wniosku rozpatrzonego odmownie – uzasadnienie odmowy przyznania Stypendium, Nagrody, 

Wyróżnienia. 

§ 15. 1. Podstawą do wypłaty Stypendium jest zawarcie przez strony umowy stypendialnej. 

2. Umowa stypendialna zawierana między Zawodnikiem lub jego opiekunem prawnym (w przypadku gdy 

Zawodnik nie ukończył 18 roku życia) a Gminą, powinna określać w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) wysokość i terminy przekazywania Stypendium; 

3) numer rachunku bankowego na który przekazywane będzie Stypendium; 

4) zobowiązanie Zawodnika lub jego opiekuna prawnego do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Gminy 

o utracie uprawnień do otrzymywania Stypendium, a w szczególności dotyczących: 

a) zmiany miejsca zamieszkania poza granice administracyjne Gminy, 

b) zaprzestania uprawiania dyscypliny sportu uprawniającej do otrzymywania Stypendium, 

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

d) pobierania dodatkowego stypendium z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego lub 

stypendiów udzielanych przez klub sportowy, 

e) dolegliwości zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu; 

5) zobowiązanie Zawodnika lub prawnego opiekuna do zwrotu nienależnie wypłaconego Stypendium i odsetek 

ustawowych z powodu niepowiadomienia o utracie uprawnień do otrzymania Stypendium.  

Rozdział 5. 

Warunki pozbawiania Stypendium 

§ 16. 1. Zawodnika pozbawia się Stypendium jeżeli: 

1) przestał być mieszkańcem Gminy; 

2) przestał uprawić jedną z dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy; 

3) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, a przestępstwo stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu; 

4) pobiera dodatkowe stypendium z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego lub 

stypendium udzielane przez klub sportowy; 

5) jest trwale niezdolny do startów lub treningów. 
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2. Wnioskodawca Stypendium, w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w § 16 ust. 1 zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o nich Wójta. 

3. Utrata praw do Stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 

okoliczności określonych w ust. 1. 

4. O pozbawieniu Stypendium Wójt zawiadamia pisemnie Zawodnika oraz macierzysty klub sportowy, jeśli 

Zawodnik był jego członkiem. 

Rozdział 6. 

Przepisy końcowe 

§ 17.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

§ 18.  Wnioski złożone w terminie do 15 października 2016 r. zostaną rozpatrzone w terminie i na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale. 

§ 19.  Traci moc uchwała Rady Gminy Zielonki nr XXIX/35/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród 

i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

§ 20.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zielonki 

 

 

Ryszard Krawczyk 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/52/2016 

Rady Gminy Zielonki 

z dnia 13 października 2016 r. 

Lista dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy Zielonki: 

1. Badminton. 

2. Biegi. 

3. Brydż sportowy. 

4. Cheerleading. 

5. Futsal (piłka nożna halowa). 

6. Gimnastyka. 

7. Judo. 

8. Kolarstwo i parakolarstwo. 

9. Koszykówka. 

10. Kulturystyka, fitness i trójbój siłowy. 

11. Lekka atletyka. 

12. Piłka nożna. 

13. Piłka ręczna. 

14. Pływanie. 

15. Siatkówka. 

16. Szachy. 

17. Taniec. 

18. Tenis.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/52/2016 

Rady Gminy Zielonki 

z dnia 13 października 2016 r. 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO GMINY ZIELONKI 

Dla Zawodnika: 

Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................  

Uprawiana dyscyplina sportu: ................................................................................................ .......................... 

Klasa sportowa: ............................................................................................................. ................................... 

I. Wnioskodawca: 

1. Imię i nazwisko/ pełna nazwa: ..................................................................................................................... 

2. KRS: ........................................................................................................................ .................................... 

3. NIP: .................................................................................................................................... .......................... 

4. REGON: .............................................................................................. ......................................................... 

5. Adres: ...................................................................................................................... .................................... 

6. Telefon, fax, e-mail: .....................................................................................................................................  

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

II. Dane Zawodnika: 

1. Imię i nazwisko: ............................................................................................................ ............................... 

2. Data urodzenia: ............................................................................................................................................  

3. PESEL: ............................................................................................................................. ............................ 

4. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: ............................................................................................................................. 

kod pocztowy, miejscowość: .................................................................................................. .......................... 

gmina: ................................................................................................................................................... ........... 

5. Nr konta bankowego: ................................................................................................ ................................... 

6. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania): ................................................. 

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

III. Dane rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika*: 

1. Imię i nazwisko: ............................................................................................................ ............................... 

2. PESEL: ...................................................................................................................... ................................... 

3. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: .............................................................................................................................  

kod pocztowy, miejscowość: .................................................................................................. .......................... 

gmina: ...................................................................................................................... ........................................ 

4. Nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 

  

*wypełnić w przypadku wniosku o przyznanie Stypendium Sportowego Gminy Zielonki dla Zawodnika, który nie 

ukończył 18 roku życia. 

5. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania): ................................................. 

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

IV. Zawodnik pobiera stypendium z innych źródeł: 
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1. Podać źródło i rodzaj stypendium: ........................................................................................... .................... 

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

2. Wysokość stypendium: ........................................................................................................ ........................ 

V. Osiągnięcia sportowe Zawodnika ubiegającego się o przyznanie Stypendium Sportowego Gminy Zielonki: 

1.  

L.p. Nazwa zawodów sportowych Data Dyscyplina Konkurencja Wynik 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

Należy podać wyniki, które kwalifikują się do ubiegania się o Stypendium Sportowe Gminy Zielonki zgodnie z § 3 

ust. 1 pkt 2 Uchwały. 

Należy dołączyć dokumentacje potwierdzającą wynik. 

2. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 

 z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Stypendium Sportowego. 

Zobowiązuje się do informowania Wójta Gminy Zielonki o okolicznościach skutkujących pozbawieniem Stypendium 

Sportowego. 

  

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

(podpis Zawodnika/rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika)** 

  

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

(pieczęć/podpis wnioskodawcy) 

 ** niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/52/2016 

Rady Gminy Zielonki 

z dnia 13 października 2016 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ GMINY ZIELONKI DLA ZAWODNIKA 

Dla Zawodnika: 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................. 

Uprawiana dyscyplina sportu: 

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

Klasa sportowa: 

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

I. Wnioskodawca: 

1. Imię i nazwisko/ pełna nazwa: ..................................................................................................................... 

2. KRS: ............................................................................................................................................................ 

3. NIP: .............................................................................................................................................................. 

4. REGON: ....................................................................................................................................................... 

5. Adres: .......................................................................................................................................................... 

6. Telefon, fax, e-mail: .................................................................................................................................... 

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

II. Dane Zawodnika: 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia: ............................................................................................................................................ 

3. PESEL: ......................................................................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: ............................................................................................................................. 

kod pocztowy, miejscowość: 

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

gmina: .............................................................................................................................................................. 

5. Nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 

6. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania): ................................................. 

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

III. Dane rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika*: 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

2. PESEL: ......................................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: ............................................................................................................................. 

kod pocztowy, miejscowość: 

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

gmina: .............................................................................................................................................................. 

4. Nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 
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*wypełnić w przypadku wniosku o przyznanie Nagrody Sportowej Gminy Zielonki dla Zawodnika, który 

nie ukończył 18 roku życia. 

5. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania): ................................................. 

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

IV. Osiągnięcia sportowe Zawodnika ubiegającego się o przyznanie Nagrody Sportowej Gminy Zielonki: 

1.  

L.p

. 

Nazwa zawodów 

sportowych 

Data Dyscyplina Konkurencja Wynik 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

Należy podać wyniki, które kwalifikują się do ubiegania się o Nagrodę Sportową Gminy Zielonki zgodnie 

z § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały. 

Należy dołączyć dokumentacje potwierdzającą wynik. 

2. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 

 z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Nagrody 

Sportowej Gminy Zielonki. 

  

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

(podpis Zawodnika/rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika)** 
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................................................................................. 

(pieczęć/podpis wnioskodawcy) 

   

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/52/2016 

Rady Gminy Zielonki 

z dnia 13 października 2016 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NADRODY SPORTOWEJ GMINY ZIELONKI DLA TRENERA 

Dla Trenera: 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................... 

Dyscyplina sportu: ........................................................................................................................................... 

Nr licencji*: ..................................................................................................................................................... 

I. Wnioskodawca: 

1. Imię i nazwisko/ pełna nazwa: ..................................................................................................................... 

2. KRS: ............................................................................................................................................................ 

3. NIP: .............................................................................................................................................................. 

4. REGON: ....................................................................................................................................................... 

5. Adres: .......................................................................................................................................................... 

6. Telefon, fax, e-mail: .................................................................................................................................... 

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

II. Dane Trenera: 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia: ............................................................................................................................................ 

3. PESEL: ......................................................................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: ............................................................................................................................. 

kod pocztowy, miejscowość: 

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

gmina: .............................................................................................................................................................. 

5. Nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 

6. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania): ................................................. 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerskie 
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III. Osiągnięcia sportowe trenowanego zawodnika we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym, które predysponują Trenera tegoż zawodnika do otrzymania Nagrody Sportowej 

Gminy Zielonki dla Trenera zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały. 

1.  

L.p. Nazwa zawodów sportowych Data Dyscyplina Konkurencja Wynik 
1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

Należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wynik. 

2. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Opinia właściwego Polskiego Związku Sportowego, Wojewódzkiego Związku Sportowego lub Okręgowego 

Związku Sportowego: 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

  

  

pieczęć i podpis przedstawiciela właściwego związku 
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Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  

z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Nagrody 

Sportowej dla Trenera Gminy Zielonki. 

  

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

(podpis Trenera) 

  

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

(pieczęć/ podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/52/2016 

Rady Gminy Zielonki 

z dnia 13 października 2016 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO GMINY ZIELONKI 

Dla Zawodnika: 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................. 

Uprawiana dyscyplina sportu: 

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

Klasa sportowa: 

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

I. Wnioskodawca: 

1. Imię i nazwisko/ pełna nazwa: ..................................................................................................................... 

2. KRS: ............................................................................................................................................................ 

3. NIP: .............................................................................................................................................................. 

4. REGON: ....................................................................................................................................................... 

5. Adres: .......................................................................................................................................................... 

6. Telefon, fax, e-mail: .................................................................................................................................... 

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

II. Dane Zawodnika: 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia: ............................................................................................................................................ 

3. PESEL: ......................................................................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: ............................................................................................................................. 

kod pocztowy, miejscowość: 

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

gmina: .............................................................................................................................................................. 

5. Nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 

6. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania): ................................................. 

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

III. Dane rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika*: 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

2. PESEL: ......................................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania: 

ulica i nr domu/mieszkania: ............................................................................................................................. 

kod pocztowy, miejscowość: 

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

gmina: .............................................................................................................................................................. 

4. Nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 
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*wypełnić w przypadku wniosku o przyznanie Wyróżnienia Sportowego Gminy Zielonki dla Zawodnika, 

który nie ukończył 18 roku życia. 

IV. Opis osiągnięć sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, które predysponują 

Zawodnika do otrzymania Sportowego Wyróżnienia Gminy Zielonki zgodnie z § 4 pkt 2 Uchwały. 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

  

  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  

z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Wyróżnienia 

Sportowego Gminy Zielonki. 
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............................................................................................................ 

(podpis Zawodnika/rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika)** 

  

  

  

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

(pieczęć/podpis wnioskodawcy) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

** niepotrzebne skreślić 
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