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Wnioski o stypendia i nagrody sportowe.

Wojt Gminy Jasienica informuje, ze zgodnie z uchwatq Rady Gminy Jasienica Nr Vl/26/11
z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegotowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz

rodzajow i wysokosci stypendiow sportowych, nagrod i wyroznien dla osob fizycznych, ktore

osiqgn^ty wysokie wyniki we wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym, zmienionej

uchwatq Rady Gminy Jasienica NR XXVI/385/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr

Vl/26/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegotowych zasad, trybu

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajow i wysokosci stypendiow sportowych, nagrod i wyroznieri

dla osob fizycznych, ktore osiqgn^ty wysokie wyniki we wspotzawodnictwie miQdzynarodowym lub

krajowym, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku mozna sktadac wnioski o przyznanie

stypendium sportowego na 2021 rok oraz nagrod i wyroznieri za osiqgniQcia w roku 2020.

Wniosek powinien zawierac nast^pujqce informacje:

1. Imi^ i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt staty zawodnika, dat^ i miejsce

urodzenia , nazw^ i adres klubu sportowego zrzeszajqcego zawodnika, nrtelefonu kontaktowego.

2. Opini^ klubu sportowego zrzeszajqcego zawodnika o wywiqzywaniu s\q przez zawodnika

z wykonywania obowiqzku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach

sportowych.

3. Poswiadczenie klubu sportowego przynaleznosci zawodnika do klubu i uprawianiu w tym klubie
okreslonej dyscypliny sportu.

4. Opis wyniku sportowego we wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym osiqgni^ty

przez zawodnika, zgodnie z wymienionq uchwatq „ § 1 ust. 2 pkt 1) w roku przyznania stypendium

lub w roku poprzednim osiqgn^ta wysoki wynik sportowy/ uzyskujqc I, II, III miejsce/ we

wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym,"

5. Zobowiqzanie klubu sportowego zrzeszajqcego zawodnika do informowania Wojta Gminy
o okolicznosciach skutkujqcych wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium sportowego.

Z wnioskiem maze wystqpic zawodnik tub klub /osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli
wimieniu wtadz klubu.

Informacja o rozpatrzeniu przez Wojta wnioskow zostanie zamieszczona na stronie www.iasienica.pl,
w terminie do dnia 23 lutego 2021 roku.

W zatqczeniu przyktadowy wniosek do wykorzystania.

Jasienica, dnia 7 stycznia 2021 r.
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