
UCHWAŁA NR XLVIII/450/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/437/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
stypendiów sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/437/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie stypendiów 
sportowych otrzymuje brzmienie: 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub 
klubu sportowego, którego jest członkiem. Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 
Lipie

Henryka Siejka
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLVIII/450/2014 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 16 lipca 2014 r. 

 

 

 

……………………………………………… 

(pieczęć organizacji zgłaszającej kandydata)  

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

GMINY LIPIE 
 

 

* STYPENDIUM CAŁOROCZNE , /  * STYPENDIUM CELOWE - udział w imprezie 

(*właściwe podkreślić) 

 

 

 

I. Informacja o wnioskodawcy  

 

 

1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………….  

 

2. Adres wnioskodawcy:  

 

ulica ................................................................................................... nr ......................................  

 

kod pocztowy .......... - ..................................................................................................................  

 

miejscowość ..................................................... gmina ................................................................  

 

powiat ...........................................................................................................................................  

 

nr telefonu .............................................. fax ...............................................................................  

 

e-mail ...........................................................................................................................................  

 

3. Status prawny wnioskodawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Zgłaszający zaświadcza, że zawodnik nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilno - 

prawnej i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. 
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II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium  

 

1. Nazwisko kandydata: ………………………………………………………………………... 

 

2. Imiona: ………………………………………………………………………………………. 

 

3. Data i miejsce urodzenia:  …………………………………………………………………… 

 

4. Adres zamieszkania:  

  

ulica ....................................................................................... nr .................................................. 

  

kod pocztowy .......... - ........................………………………………………………………….. 

  

miejscowość ..................................................... gmina ................................................................ 

  

powiat ...........................................................................................................................................  

 

nr telefonu .............................................. fax ............................................................................... 

 

 e-mail ..........................................................................................................................................  

 

5. NIP: ……………..…………………………………………………………………………… 

 

6. PESEL: ………………………………………………………………………………………. 

 

7. Uprawiana dyscyplina sportu (podać, od kiedy):  

 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Klasa sportowa zawodnika: …………………………………………………………………. 

 

9. Miejsce pracy / szkoła (podać adres): ……………………………………………………….. 

 

 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t. j. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją uchwały 

 Nr XLVI/437/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 roku 

 

 

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

               (miejscowość, data)                                                           (podpis kandydata) 

 

 

10. Osiągnięte miejsca medalowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  

w roku ……… 

 

(załączyć materiały prasowe, dyplomy, listy rankingowe, dokumentację osiągnięć zawodnika) 
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Nazwa imprezy: ……………………...………………………………………………………… 

 

Data i miejsce imprezy: ………………………………………………………………………… 

 

Osiągnięty wynik: ………………………………………………………………………………   

 

11. Opis realizacji podstawowych obowiązków zawodnika przez kandydata wraz z  

uzasadnieniem szczegółowym dotyczącym przyczyn składania wniosku (reprezentowanie 

kraju w międzynarodowych zawodach sportowych; aktywny udział w procesie szkoleniowym  

i we współzawodnictwie sportowym; poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim; 

przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; szczegółowe obowiązki 

określone przez właściwy polski związek sportowy; itp.).  

 

Opis: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm społecznych, działalność poza sportowa 

zawodnika. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UWAGA: wszystkie przedstawione we wniosku informacje muszą być udokumentowane 

(potwierdzone załącznikami).  
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13. Wnioskowana wysokość stypendium i planowane przeznaczenie (szczegółowy zakres wraz 

z prognozą efektów):  

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. W przypadku stypendium celowego – podać:  

 

• termin, miejsce i nazwa imprezy: 

 

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

 

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

  

• załączyć potwierdzenie udziału w imprezie, powołanie do kadry, zaproszenie na zawody, itp.  

 

• załączyć dokumentację dotyczącą imprezy, w której będzie uczestniczył zawodnik.  

 

Niniejszym oświadczam, że wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

 

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

(miejscowość, data)  

 

    

 

 

……………………………………………………. 

              (pieczęć i podpis wnioskodawcy)  

  

 

 

Potwierdzenie i opinia właściwego okręgowego związku sportowego: 

 

  

 

 

……………………………………………. 

(pieczęć związku i podpis potwierdzającego)  
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