
ZARZĄDZENIE NR 0050/674/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wniosku o przyznanie stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z pózn. zm.) oraz w związku z § 10 ust. 3 uchwały Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz tryb ich przyznawania i pozbawiania 
zarządza się , co następuje: 

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 1007/2014 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 23 stycznia 2014 r. 
w sprawie określenia wniosku o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień załącznik 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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Załącznik do zarządzenia  
Nr ...................... 
Burmistrza Miasta Świebodzice 
z dnia .................... 2020 r. 
                                                                                

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE 

 
 

 
- stypendium sportowego*  
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe* 
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 

 
I. Informacja o wnioskodawcy (wypełnia zgłaszający) 
 
1. Wnioskodawca 
 
 

 

2. Adres wnioskodawcy  
 

ulica …………………………………………………………………… nr …………………………………  
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość ……………………………......................... nr telefonu................................................... 
nr faksu …………………………….. e-mail …………………………………………………………......  

 
 
3. Status prawny wnioskodawcy: 

 
 
 
 

II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium , nagroda lub wyróżnienie 

sportowe 
 

 
1. Nazwisko kandydata: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Imię  kandydata: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Imiona rodziców : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
4. Data i miejsce urodzenia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Adres zamieszkania  
 
ulica …………………………………………………………………… nr …………………………………  
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość …………………………………………………….. gmina …………………………….. 
powiat ……………………………………….  

 

 
6. Adres do korespondencji:  
 

ulica …………………………………………………………………… nr …………………………………  
kod pocztowy …………………………… 
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miejscowość …………………………………………………….. gmina ………………………………………  
powiat ………………………………………. 
nr telefonu ………………………………………………… nr faksu …………………………….. e-mail 
………………………………………….. 

 
 

7. NIP: 
 

8. PESEL:    
 

 

9. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego   
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

10. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy): 
 
 
 
 
 

 

11. Miejsce pracy/szkoła (podać adres):  
 
 
 
 
 
 

 

12. Informacje dotyczące osiągnięć za które stypendium , nagroda lub wyróżnienie sportowe ma być 

przyznane. 

 
(Uzasadnienie – osiągnięcia za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) 
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.......................................................................................................................................................................... 
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13.Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przesłać stypendium, nagrodę lub 

wyróżnienie sportowe. 

 

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

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

 
 
                        
  
                              
 

 

 Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
                
 
 
 

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

 
                        miejscowość, data, czytelny podpis 
 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych i przysługujących mi prawach z tym związanych. 

 

                                                         

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

                                                                                                                                              podpis 

                           
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 

UWAGA! Do informacji o istotnych osiągnięciach należy dołączyć: 
 
 

 

1. Kserokopie dokumentów potwierdzające opisane powyżej osiągnięcia wyników 

sportowych, poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we 

wniosku klubu sportowego (jeżeli należy do klubu sportowego) 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w aktualnej licencji zawodniczej, 

klasy sportowej (jeżeli zawodnik posiada licencję). 

4. Oświadczenie do celów podatkowych. 

 

 

 

 

                                

Id: 607BE31A-1B07-4463-8B14-C1730EBD5F59. Podpisany Strona 3 z 3




