UCHWAŁA NR IV/34/2015
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób
fizycznych 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(tj.
Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie(tj.
Dz. U. z 2014, poz. 715) RADA GMINY NOWY TARG uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
2. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym.
3. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody pieniężne dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej.
4. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia określa
Rada Gminy Nowy Targ w budżecie Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/2015
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 lutego 2015 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWY TARG
§ 1.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) zawodniku -należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu,
2) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski lub
instruktorski uzyskany według przepisów art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie i szkoląc
zawodnika, przyczyniała się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym,
3) działaczu sportowym – należy przez to rozumieć inną osobę fizyczną wyróżniającą się osiągnięciami
w działalności sportowej, która działając w klubie sportowym, stowarzyszeniu zrzeszającym zawodnika
wspomagała proces szkolenia sportowego i przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku
sportowego,
4) wysokim wyniku sportowym - należy rozmieć w szczególności:
a) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych kalendarzem
sportowym właściwego związku sportowego,
b) uzyskanie w Mistrzostwach Polski w kategoriach seniorów miejsc od I do VIII w sportach indywidualnych
lub od I do VI w sportach/konkurencjach zespołowych,
c) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich,
d) powołanie do kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych,
e) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach olimpijskich:
- zajęcie miejsca od 1-16 w Igrzyskach Olimpijskich,
- zajęcie miejsca 1-16 w mistrzostwach Świata Seniorów,
- zajęcie miejsca 1-16 w zawodach Pucharu Świata,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Świata Juniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 na Uniwersjadzie,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Seniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Juniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 w Pucharze Kontynentalnym,
- zajęcie miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski seniorów lub młodzieżowców,
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa
Polski Młodzików, Ogólnopolskie Zwody Dzieci /Finał/Puchar Polski /Finał/,
f) uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich nie mieszczących się
w kryteriach opisanych w §1 pkt 4 lit e).
§ 2.
1. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych zawodników są:
1) stypendia sportowe,
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2) nagrody pieniężne,
3) wyróżnienia.
2. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych trenerów i działaczy są:
1) nagrody pieniężne,
2) wyróżnienia.
§ 3.
1. Wysokość stypendiów i nagród uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego oraz kwoty zapisanej
na ten cel w budżecie Gminy Nowy Targ jednak w danym roku liczba przyznanych stypendiów nie może
przekroczyć 10 jaki i liczba przyznanych nagród nie może przekroczyć 10.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane trenerom i działaczom, którzy są zamieszkali na terenie Gminy
Nowy Targ lub są zrzeszeni w klubach sportowych i stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Gminy Nowy
Targ.
3. Stypendia sportowe, wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznane zawodnikom którzy są
zamieszkali na terenie Gminy Nowy Targ lub są zrzeszeni w klubach sportowych i stowarzyszeniach mających
siedzibę na terenie Gminy Nowy Targ.
4. W jednym roku nagrodę za poziom sportowy i wyniki sportowe trenerów i działaczy może otrzymać
maksymalnie 5 osób.
DZIAŁ I.
STYPENDIA SPORTOWE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne i tryb przyznawania stypendium
§ 4.
Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego
osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz może być formą pomocy, celem podniesienia poziomu wyszkolenia,
formy sportowej lub kontynuacji startów.
§ 5.
1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem
sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz w chwili przyznawania stypendiów nie ukończył 28 roku życia.
2. Stypendium sportowe ma charakter pomocy indywidualnej i będzie przyznawane na czas określony do końca
danego roku budżetowego i wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 6.
1. Wniosek o stypendium składa się do Wójta Gminy Nowy Targ raz w roku w terminie do 10 lutego.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3) dyrektor placówki oświatowej
4) koordynator Sportu Gminy Nowy Targ.
5) zawodnik.
3. Wniosek musi zawierać:
1) dane osobowe zawodnika i jego aktualny adres zamieszkania,
2) określenie wnioskodawcy i jego adres,
3) opis wysokiego wyniku sportowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium tj.:
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a) uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe,
b) przedłożenie oficjalnego protokołu lub protokołów z zawodów, na których zawodnik osiągnął wymagany
wynik lub wymagane wyniki,
4) w przypadku gdy zawodnik reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenie opinię klubu sportowego,
stowarzyszenia o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonywania obowiązków reprezentacji kraju, na
zawodach sportowych i zajęciach treningowych,
5) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu występującego z wnioskiem
o stypendium,
6) potwierdzenie przynależności klubowej lub do stowarzyszenia,
7) podpis zainteresowanego zawodnika lub przedstawiciela ustawowego,
8) pisemne uzasadnienie wniosku w przypadku gdy stypendium jest niezbędne do podniesienia poziomu
wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji startów oraz załączenie uzasadniających taką potrzebę
dokumentów takich jak np. zaświadczenie lekarskie, dokumentacje lecznicze, rehabilitacyjne, informacje
o dochodach, zaświadczenie z uczelni, szkoły,
9) oświadczenie zawodnika o nie pobieraniu stypendiów sportowych z innych źródeł.
10) wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 7.
1. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Nowy Targ.
2. Do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium Wójt Gminy powołuje Komisję złożoną
z trzech osób.
3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej wniosków i przedkłada do Wójta Gminy protokół wraz
z analizą wniosków i propozycją kwot stypendiów oraz okresu ich udzielenia.
4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo złożone i kompletne.
5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty
doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione prawidłowo w wyznaczonym terminie nie zostaną
rozpatrzone.
6. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku wycofania go przez wnioskodawcę.
§ 8.
1. Wójt Gminy Nowy Targ rozpatruje wnioski raz w roku w terminie do 10 marca.
2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych za okres, na który stypendium
zostało przyznane.
3. Wysokość miesięcznej raty stypendium ustala się na poziomie od 100 złotych do 600 złotych.
4. O sposobie rozpatrzenia każdego poprawnie zgłoszonego wniosku Wójt powiadamia wnioskodawcę oraz
zawodnika.
Rozdział 2.
Tryb pozbawienia stypendium
§ 9.
1. Stypendium zostanie wstrzymane zawodnikowi jeżeli:
a) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,
b) został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub, stowarzyszenie, którego jest
członkiem lub związek sportowy, którego licencję posiada.
2. Wstrzymanie stypendium następuje na wniosek klubu sportowego, stowarzyszenia, związku sportowego oraz
z urzędu w przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu jednej z sytuacji wskazanych w ust. 1.
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3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Wójt Gminy Nowy Targ powiadamia zawodnika, klub lub
stowarzyszenie.
4. Wstrzymane stypendium z powodów wskazanych w ust. 1 przywraca się na wniosek klubu sportowego,
stowarzyszenia lub koordynatora sportu.
5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.
§ 10.
1. Wójt pozbawia zawodnika stypendium w przypadku, jeżeli zawodnik:
1) naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe i międzynarodowe organizacje sportowe,
2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia lub został dożywotnio zdyskwalifikowany,
3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
4) podpisał kontrakt zawodowy,
5) otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł,
6) nie potwierdzi osiągniętego wyniku sportowego w okresie jednego roku/sezonu startowego/, w którym
następowała wypłata stypendium,
7) został prawomocnie skazany.
2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia jednej z przyczyn wymienionych
w ust. 1.
3. O przypadkach wymienionych w ust. 1 klub sportowy zawodnika, stowarzyszenie bądź związek sportowy
informuje Wójta natychmiast po ich zaistnieniu. Wójt może pozbawić stypendium również z urzędu w przypadku
zaistnienia przesłanek wskazanych w ust.1.
§ 11.
Zawodnikowi , który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona
orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane
stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach
przez okres sześciu miesięcy.
§ 12.
1. Stypendium sportowe przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek bieżący
budżetu Gminy Nowy Targ wskazany przez Wójta wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych liczonych od
dnia otrzymania nienależnego stypendium.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia
pisemnego żądania Wójta.
DZIAŁ II.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 13.
1. Nagroda i wyróżnienie jest wyrazem uznania dla:
1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wyniki sportowe,
2) trenerów i działaczy klubów sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych.
§ 14.
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Nowy Targ w kwocie
od 100 zł do 1000 zł.
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2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom „Zasłużony dla sportu w Gminie Nowy Targ”.
3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od
uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.
§ 15.
1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który:
1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,
2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.
2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który:
1) przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym,
2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
3. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać działaczowi, który:
1) w okresie swojej pracy wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika
wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyczyniał się do
rozwoju sportu w gminie,
2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
4. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę.
Rozdział 2.
Tryb przyznawania nagród i wyróżnień.
§ 16.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
1)

klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik, trener lub działacz sportowy,

2)

właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,

3)

dyrektor placówki oświatowej,

4)

koordynator Sportu Gminy Nowy Targ.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko
2) określenie wnioskodawcy
3) adres wnioskodawcy
4) opinię właściwego klubu sportowego, stowarzyszenia w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub
wyróżnienia( nie dotyczy zawodników, trenerów i działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia
wniosku).
5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym
osiągniętego przez zawodnika zgodny z kryteriami określonymi w §1 ust. 4,
6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.
7) wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do Wójta Gminy Nowy Targ.
4. Wnioski należy składać raz w roku w terminie do 10 lutego.
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§ 17.
1. Wójt Gminy Nowy Targ rozpatruje wnioski raz w roku w terminie do 10 marca.
2. Do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy powołuje Komisję
złożoną z trzech osób.
3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej wniosków i przedkłada do Wójta Gminy protokół wraz
z analizą wniosków i propozycją nagród i wyróżnień.
4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo złożone i kompletne.
5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty
doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione prawidłowo w wyznaczonym terminie nie zostaną
rozpatrzone.
6. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku wycofania go przez wnioskodawcę.
§ 18.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być przyznana
w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta.
§ 19.
1. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz
wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.
2. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.
§ 20.
Przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w nim
stypendiów, nagród i wyróżnień nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, trenerów i działaczy sportowych
ani zobowiązań organów Gminy Nowy Targ do ich przyznawania tym osobom. Przepis ten nie zwalnia
z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów, nagród oraz obowiązku udzielenia przyznanych wyróżnień.

Przewodniczący Rady Giminy
mgr Wiesław Parzygnat

Id: 6FE6A40E-7341-48B9-B856-D2539D34EB89. Podpisany

Strona 6

Załącznik nr 1 do Regulaminu

……………………………………………..

……………………………………………

pieczęć wnioskodawcy

miejscowość, data

WNIOSEK
do Wójta Gminy Nowy Targ
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
na okres od ………………… do …………………………… tj. na ………………… miesięcy
Informacja na temat zawodnika
1.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

2.

Imiona rodziców: ojca ……………………………….. matki …………………………………………

3.

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………

4.

PESEL: ………………………………………………………..

5.

NIP: …………………………………………………………
Aktualny adres zamieszkania:
Ul. ………………………………………………………………
Kod, miejscowość ……………………………………………………………….
Gmina ……………………………………………………………….

6.

Powiat …………………………………………………………………………

7.

Tel. kontaktowy …………………………………………………………………
Adres właściwego Urzędu Skarbowego

8.

…………………………………………………………………………….
Nazwa banku
………………………………………………………………………………………………………………

9.

……

10.

Nr konta …………………………………………………………………………………………………
Nr licencji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodnika do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym /kserokopia w załączaniu/

11.

………………………………………………………………………………………

Klub sportowy (stowarzyszenie)/ pełna nazwa klubu(stowarzyszenia) wraz z adresem i telefonem/:

1
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Należy wypełnić w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem i studentem:
Pełna nazwa szkoły lub uczelni/wraz z adresem i telefonem/

Klasa/rok:
Opinia klubu sportowego (stowarzyszenia):

Wybitne osiągnięcia sportowe, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach i zajmowane
miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku:

Lp.

Nazwa imprezy

Miejsce

Data

/olimpiady,

/olimpiady,

/olimpiady,

zawodów…/

zawodów…/

zawodów…/

Dyscyplina

Osiągnięcie/miejsce…/

2
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Uzasadnienie wniosku w przypadku gdy stypendium jest niezbędne do podniesienia poziomu
wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji startów.

Kategoria /niepotrzebne skreślić/:

junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec, senior lub inna ……………….

Uzyskana klasa sportowa: ………………………………………………………………………..
Data powołania do kadry (wojewódzkiej, krajowej) ……………………………………………
Zawodnik:
nie pobiera stypendiów sportowych z innych źródeł.
Wnioskodawca:

Adres, telefon Wnioskodawcy:

3
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Zawodnik zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Wójta Gminy Nowy Targ o
zaistniałych okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia Stypendium
Sportowego w przypadku, gdy:
1)

naruszone zostały przepisy antydopingowe określone przez krajowe i międzynarodowe
organizacje sportowe,

2)

zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia lub został dożywotnio
zdyskwalifikowany,

3)

został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

4)

podpisał kontrakt zawodowy,

5)

otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł,

6)

nie potwierdzi osiągniętego wyniku sportowego w okresie jednego roku/sezonu startowego/,
w którym następowała wypłata stypendium,

7)

został prawomocnie skazany,

8)

zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,

9)

został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub, stowarzyszenia,
którego jest członkiem lub związek sportowy, którego licencję posiada,
……………………………………………………………..
podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem
stypendium sportowego przez Wójta Gminy Nowy Targ, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1182 z późn. zm.)

……………………………………..r.

…………………………………………

miejscowość, data

podpis zawodnika lub jego przedstawiciela
ustawowego

Opinia Komisji Stypendialnej

/ wypełnia Komisja po złożeniu wniosku/

4
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………………………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji

Decyzja:

………………………….
podpis Wójta

1.

Do wniosku należy załączyć:
- kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,( należy przedłożyć oficjalny protokół /protokoły/ z zawodów na
których zawodnik osiągnął wymagany wynik /wymagane wyniki/ lub inne dokumenty potwierdzające wynik)
- kopię licencji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
- oświadczenie zawodnika, że nie jest zatrudniony lub związany kontraktem na podstawie umowy o pracę lub umową
cywilno-prawną w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej,
- odpis wpisu do właściwego rejestru w wypadku klubów.
inne dokumenty (np. zaświadczenia lekarskie, dokumentacje lecznicze, rehabilitacyjne, informacje o dochodach,
zaświadczenie z uczelni, szkoły)

2.

Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie wniosku.

3.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

……………………………………………..

……………………………………………

pieczęć wnioskodawcy

miejscowość, data

WNIOSEK
do Wójta Gminy Nowy Targ
O PRZYZNANIE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Informacja na temat wnioskodawcy
Wnioskodawca:

Adres, telefon Wnioskodawcy:

Informacja na temat zawodnika, trenera, działacza sportowego
1.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

2.

Imiona rodziców: ojca ……………………………….. matki …………………………………………

3.

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………

4.

PESEL: ………………………………………………………..

5.

NIP: …………………………………………………………
Aktualny adres zamieszkania:
Ul. ………………………………………………………………
Kod, miejscowość ……………………………………………………………….
Gmina ……………………………………………………………….

6.

Powiat …………………………………………………………………………

7.

Tel. kontaktowy …………………………………………………………………
Adres właściwego Urzędu Skarbowego

8.

…………………………………………………………………………….
Nazwa banku
………………………………………………………………………………………………………………

9.

……
Nr konta

10.

……………………………………………………………………………………………………………….
1
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Opinia właściwego klubu sportowego (stowarzyszenia):
(nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia wniosku)

Opis wysokiego wyniku sportowego

2
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Uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

……………………………………………………………..
podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem
nagrody lub wyróżnienia sportowego przez Wójta Gminy Nowy Targ, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1182 z późn. zm.)

…………………………………………...r.

……..…………………………………………

miejscowość, data

podpis zawodnika lub jego przedstawiciela
ustawowego
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Opinia Komisji

/ Komisja wypełnia po złożeniu wniosku/

………………………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji

Decyzja:

………………………….
podpis Wójta

1.

Do wniosku należy załączyć:
- kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,( należy przedłożyć oficjalny protokół /protokoły/ z zawodów na
których zawodnik osiągnął wymagany wynik /wymagane wyniki/ lub inne dokumenty potwierdzające wynik)

2.

Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie wniosku.

3.

Wnioski o przyznanie nagrody, wyróżnienia należy składać na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy Nowy
Targ

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
4
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