
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.82.2018
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 maja 2018 r.

……………………………………….. ………………………………………..
(wnioskodawca)                                                                                                    (miejscowość, data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO / SPECJALNEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO* DLA OSÓB

FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
A1.

DANE PERSONALNE KANDYDATA

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Imię ojca

Imię matki

Adres zamieszkania
Kod pocztowy……………………Miejscowość………………………………….

Ulica …......................................................................... nr ….........................

Gmina……………………..…………….Powiat…………………………..………

Województwo………………………………………….……
Adres zameldowania (wypełnia się w
przypadku  gdy  adres  zamieszkania
jest inny od adresu zameldowania)

Kod pocztowy …………………………… Miejscowość……………………….

Ulica …......................................................................... nr ….......................

Gmina……………………..……………..Powiat…………………………..………

Województwo………………………………………………….
PESEL
Adres Urzędu Skarbowego

Kod pocztowy...............................Miejscowość............................................

Ulica ….............................................................. nr …...................................
Telefon

Nazwa banku

Nr konta bankowego:
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A2.

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa wnioskodawcy

Adres
Kod pocztowy ……………… Miejscowość……………………….…….

Ulica …........................................................... nr …...........................

Województwo ………………………………………………………………..….……
Telefon/Fax/Adres e – mail

Osoba reprezentująca wnioskodawcę
Imię.....................................................................................

Nazwisko............................................................................

Nr tel. …..............................................................................

A3.

DANE KLUBU SPORTOWEGO LUB STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ ZRZESZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa klubu sportowego

Adres
Kod pocztowy ………………Miejscowość……………………….……………

Ulica …................................................................... nr …............................

Gmina……………………..……………..Powiat…………………………..………

Województwo………………………………………………….
Telefon/Fax/ Adres e - mail

B1.

OKREŚLENIE DYSCYPLINY SPORTOWEJ, W KTÓREJ KANDYDAT OSIĄGNĄŁ WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

OKREŚLENIE KLASY SPORTOWEJ 
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B2.

OPIS WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ KANDYDATA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB
KRAJOWYM, W ZWIĄKU Z KTÓRYMI MA BYĆ PRZYZNANE STYPENDIUM SPORTOWE

B3.

OPINIA KLUBU SPORTOWEGO, STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ LUB WŁAŚCIWEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO O WYWIĄZYWANIU SIĘ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Z OBOWIĄZKÓW REPREZENTANTA KRAJU,
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, POWIATU WODZISŁAWSKIEGO, GMINY GODÓW, KLUBU SPORTOWEGO LUB

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ NA OFICJALNYCH ZAWODACH SPORTOWYCH
    

B4.

UZASADNIENIE DO WNIOSKU

ZAŁACZNIKI DOKUMENTUJĄCE WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE KANDYDATA

1

2

3

4

5
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B5.

PROPONOWANY OKRES, NA JAKI MA BYĆ PRZYZNANE STYPENDIUM 
(nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 10 miesięcy)

Od dnia …...........   ...............   ............... r.
                (dzień)           (miesiąc)           (rok)

do dnia …...........   .................   .............. r.
               (dzień)           (miesiąc)           (rok)

…................................. ….................................... …............................................
(miejscowość, data) (podpis kandydata**) (podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA DO STYPENDIUM SPORTOWEGO / SPECJALNEGO

STYPENDIUM SPORTOWEGO*

1. Oświadczam, że powyższe dane podałem(am)* zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam,

iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię Wójta Gminy Godów

przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  związanych  z  przyznaniem

stypendium  sportowego/specjalnego  stypendium  sportowego  zgodnie  z  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

3. Oświadczam,  że   nie  pobieram  dodatkowych  stypendiów  sportowych  z  tytułu  uprawiania  dyscypliny

sportowej, w związku z którą ubiegam się o stypendium z budżetu Gminy Godów.

4. Zobowiązuję  się  do składania  informacji  o  poziomie realizacji  programu szkoleniowego,  w którym biorę

udział.

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Godów o okolicznościach skutkujących

pozbawieniem  stypendium,  o  których  mowa  w  „Regulaminie  określającym  szczegółowe  zasady,  tryb

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób

fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych” przyjętym uchwałą nr XVIII/134/12 Rady Gminy

Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

………………………………. ……………………………

(miejscowość, data) (podpis kandydata**)
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OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Godów o okolicznościach skutkujących

pozbawieniem  stypendium,  o  których  mowa  w  „Regulaminie  określającym  szczegółowe  zasady,  tryb

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób

fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych” przyjętym uchwałą nr XVIII/134/12 Rady Gminy

Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

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

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KLUBU SPORTOWEGO LUB STOWARZYSZENIA

KULTURY FIZYCZNEJ ZRZESZAJĄCEGO KANDYDATA DO STYPENDIUM SPORTOWEGO/

SPECJALNEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO*

Zobowiązuję się do  niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Godów o okolicznościach skutkujących

pozbawieniem  stypendium,  o  których  mowa  w  „Regulaminie  określającym  szczegółowe  zasady,  tryb

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób

fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych” przyjętym uchwałą nr XVIII/134/12 Rady Gminy

Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

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

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń w imieniu 

Kluby/Stowarzyszenia)

F.08.EK



KLAUZULA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Godów informuje że: 

1.  Administratorem zawartych w niniejszym wniosku Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Godów.

Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel.: 32 476 50 65. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Daniel Wodecki, tel. 32 476 50 65, w. 27.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustawy z dnia ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017, poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/134/12 Rady Gminy

Godów  z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za

osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzane będą na podstawie § 6 ust.  4

regulaminu określający szczegółowe  zasady,  tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i  wysokość

stypendiów  sportowych,   nagród  i wyróżnień  dla  osób  fizycznych  za  osiągnięcie  wysokich  wyników

sportowych,  przyjętego  uchwałą   nr  XVIII/134/12  Rady  Gminy  Godów  z  dnia  26  kwietnia  2012  r.

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku nie będą udostępniane podmiotom innym, niż

upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku od momentu pozyskania będą przechowywane

przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie

akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu

o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do

cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji  celu,

o którym mowa w ust.  3.  Niepodanie  danych osobowych wskazanych we wniosku (oraz nie  dołączenie

wymaganych załączników), może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Zapoznałam/em się z treścią:

….........................…..........................................................
(podpis składa wnioskodawca, kandydat

 oraz w przypadku, gdy kandydatem
 jest osoba nieletnia, opiekun prawny kandydata) 
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Do wniosku należy załączyć:
1) program szkolenia sportowego obejmujący okres pobierania stypendium;
2) potwierdzony  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  aktualnego  wyciągu  z KRS  lub  ewidencji  stowarzyszeń  

wnioskodawcy w  przypadku  wniosków składanych  przez  kluby  sportowe  lub  stowarzyszenia  kultury  fizycznej  
i sportu;

3) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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* Niepotrzebne skreślić

* *W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny 


