Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 14 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 840/VII/18
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1263) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:
§ 1. W regulaminie określającym zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym, stanowiącym załącznik do uchwały nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.1512) zmienionej uchwałą nr 752/VII/17 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.3075), zmianie ulega
§ 2 ust. 2, który przyjmuje brzmienie:
„2. Dyscyplinami sportowymi mającymi duże znaczenie dla Gminy Namysłów są:
1) lekkoatletyka;
2) zapasy;
3) piłka nożna;
4) siatkówka;
5) tenis ziemny;
6) szachy;
7) wędkarstwo;
8) mieszane sztuki walki;
9) pływanie;
10) teakwondo.”.
§ 2. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do regulaminu, który stanowi załącznik do uchwały Nr 662/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik do uchwały Nr 840/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

1. Dane wnioskodawcy:
1a. W przypadku pełnoletniego zawodnika/rodzica/opiekuna prawnego*:
Imię i nazwisko: …………………………………………………..……………………………………………….
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………….…………………….
Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

1b. W przypadku klubu:
Nazwa klubu: ……………………………………………………...………...…………………………………….
Nr KRS klubu/wpis do innej ewidencji*: …………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko prezesa klubu: ……………………………………………………………..……………………..
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………….…………………….
Adres siedziby:
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

2. Dane zawodnika:
Imię i nazwisko: ……...………………………...………………………………………………………………….
Nr PESEL: …………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………...………………………………………………..
Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

Nr telefonu: ………………………………………..………………………………………………………………
Nazwa szkoły/uczelni/miejsce pracy*: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
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W przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnoletni zawodnik/rodzic/opiekun prawny*:
Nazwa reprezentowanego klubu: ………………………………………………………………………………….
Nr KRS/wpis do innej ewidencji*: ………………………………………………………………………………...
Adres siedziby:
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

3. Przyznane dofinansowanie proszę przekazań na konto:
□ Pełnoletniego zawodnika □ Rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………
(imię i nazwisko)
Nr konta bankowego:

4. Osiągnięcia sportowe:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Informacja o korzystaniu z innych stypendiów:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych przyjętego
Uchwałą ………………………………. i akceptuję jego postanowienia.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………..
przez Gminę Namysłów w celu przyznania stypendium sportowego.

..………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
Do wniosku załączam (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu – zaznaczyć znakiem „X”):
 Licencja zawodnika
 Opinia trenera
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 Informacja o przynależności klubowej
 Udokumentowane osiągnięcia sportowe:
• ……………………………………………………………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy, zawodnika, prezesa klubu)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki w celach promocyjnych.
…………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego zawodnika*)

*Niepotrzebne skreślić
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