
Załącznik nr 1 do uchwały nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).

CZĘŚĆ I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko

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

2. Data i miejsce urodzenia

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

3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)

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

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

4. Uprawiana dyscyplina sportu

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

1) konkurencja

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

2) kategoria wiekowa

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

5. Telefon kontaktowy

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

6. Adres e-mail

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

7. Miejsce pracy/nauki

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

8. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy

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

9.  Nazwa i adres klubu sportowego/stowarzyszenia (w przypadku zawodników zrzeszonych)

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

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

….........................................................................................................................................…
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CZĘŚĆ II A. UZASADNIENIE WNIOSKU

WYNIKI SPORTOWE KANDYDATA KWALIFIKUJĄCE

DO PRZYZNANIA STYPENDIUM  1

Lp. Nazwa, data, miejsce
imprezy

Dyscyplina Konkurencja Liczba
startujących

Wynik
(miejsce)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Należy podać tylko te wyniki, które kwalifikują do ubiegania się o stypendium zgodnie z treścią uchwały.
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CZĘŚĆ II B. SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW (wypełnia osoba oceniająca wniosek)

Lp. Wynik Mnożnik Suma

Dyscyplina i
konkurencja

sportowa

Reprezentowanie
kraju/klubu

Liczba startujących

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Łączna liczba uzyskanych punktów: …..................................

Pozycja na liście rankingowej: …..................................

Lublin, dn. …....................................... r. …..................................  

(podpis osoby oceniającej wniosek)
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CZĘŚĆ III A. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie

stypendium  sportowego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych

osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

2.  Zobowiązuję  się  do  realizacji  programu  szkoleniowego  oraz  do  natychmiastowego

poinformowania  Prezydenta  Miasta  Lublin  o  wszelkich  okolicznościach  skutkujących

pozbawieniem stypendium sportowego, wynikających z § 7 ust. 2 uchwały.

3.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  uchwałą  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  stypendiów  za

osiągnięte  wyniki  sportowe.  Potwierdzam  prawdziwość  danych  podanych  we  wniosku  oraz  w

załącznikach do niego świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy

we wniosku.

Lublin, dn. ….............................. r. ….........................................................

(podpis Wnioskodawcy)
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CZĘŚĆ III B. DANE DO ZEZNANIA PODATKOWEGO

1.  Nazwisko i imię .................................................................................................................

2.  Imiona rodziców ................................................................................................................

3.  Data urodzenia ..................................................................................................................

4.  Miejsce urodzenia .............................................................................................................

5.  Miejsce zamieszkania .......................................................................................................

     kod pocztowy ......................................

6.  Numer PESEL   

7.  Urząd Skarbowy (adres) ...................................................................................................

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

Data ...............................                                             Podpis ...............................................
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CZĘŚĆ  III  C.  OŚWIADCZENIE  DO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO
I     ZDROWOTNEGO OSOBY POBIERAJĄCEJ STYPENDIUM SPORTOWE

Ja niżej podpisany(a)  (nazwisko i imię):

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

PESEL ............................................................

oświadczam, że w terminie pobierania stypendium (zaznaczyć właściwe pole):

□  jestem zatrudniony na umowę o pracę w (nazwa zakładu pracy):

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

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

□  jestem zatrudniony na umowę zlecenie w (nazwa zakładu pracy):

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

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

□ posiadam  inny   tytuł   do  obowiązkowych  ubezpieczeń  społecznych  i   ubezpieczenia  
   zdrowotnego (proszę wpisać jaki):

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

□  posiadam ustalone prawo do renty/emerytury i uzyskuję z tego tytułu dochody.

□  posiadam status ucznia/ studenta.

□ otrzymywane  stypendium   jest   jedynym  tytułem  rodzącym   obowiązek   ubezpieczeń
   społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe  oświadczenie  jest  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  jestem  świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajenia prawdy.
Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikającego z
oświadczenia, zawiadomię płatnika przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła
zmiana.

Tel. kontaktowy: .........................................        ...................................................................
                                                                                                                             (data i podpis)

Do oświadczenia należy dołączyć:

Uczniowie i studenci – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o aktualnym semestrze nauki.

Osoby  zatrudnione  na  umowę  o  pracę  lub  umowę  zlecenie –  zaświadczenie
o zatrudnieniu od pracodawcy.   

6


