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Poz. 3461
UCHWAŁA NR XXXIII/688/2016
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 17 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz. 176 z późn. zm.1)
) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.2)) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:
1) ilekroć w Uchwale występuje zwrot „Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach” zastępuje się go zwrotem „Wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta w Kielcach”.
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Dariusz Kozak

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321 oraz z 2016 r. poz. 1170 i 1171.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/688/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17.11.2016 r.

……………………

Dane wnioskodawcy:
Pełna nazwa i adres

data, miejscowość

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

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
I. Informacja na temat zawodnika
1

Imię i nazwisko:

2

Imiona rodziców:

3

Data i miejsce urodzenia:

4

PESEL:

5

NIP:

6

Adres zamieszkania: /ulica, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu/:

7

Uprawiana dyscyplina sportu:

8

Kategoria sportowa /niepotrzebne skreślić/: junior młodszy, junior, junior starszy, młodzieżowiec

9

Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/:
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II. Opinia klubu sportowego:

Informacje dotyczące uzyskanych wyników sportowych
w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium
Lp.

Nazwa imprezy/zawodów

Osiągnięty wynik
/miejsce/

……………………………………
podpis osoby upoważnionej

III. Potwierdzenie właściwego Polskiego lub Świętokrzyskiego Związku Sportowego
osiągnięć sportowych zawodnika w okresie poprzedzającym rok przyznania stypendium:

…………………………..……………………………………
pieczątka związku sportowego i podpis osoby upoważnionej
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IV. Oświadczenia Stypendialne
1. Oświadczenie zawodnika/zawodniczki
Oświadczam, że nie mam podpisanego kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem
lub związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie.
Ponadto zobowiązuję się do informowania właściwego Wydziału ds. sportu Urzędu Miasta Kielce o
okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium sportowego /zgodnie z § 7 Uchwały Nr
IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23.12.2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.

………………………….
miejscowość i data

………………………………
czytelny podpis zawodnika / zawodniczki

2. Oświadczenie klubu sportowego
Zobowiązuję się do informowania właściwego Wydziału ds. sportu Urzędu Miasta Kielce o znanych
klubowi
okolicznościach skutkujących
pozbawienia stypendium sportowego dla
w/w
zawodnika/zawodniczki

………………………….
miejscowość i data

………………………………

pieczątka klubu sportowego oraz podpis osoby upoważnionej

3. Oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Nazwisko …………………………….….…

Nazwisko rodowe ……………………

2. Imię pierwsze …………………………..…...

Imię drugie ………………………..….

3. Imię ojca ……………………………….…… Imię matki ……………………..….….
4. Data urodzenia ……………………….……..

Miejsce urodzenia ……………..……..

5. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………
6. Numer PESEL ……………………………………………………………………………
7. Numer NIP ………………………………………………………………………………
8. Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………
9. Adres zameldowania
Kod pocztowy ………………….………………

Miejscowość ……………………………

Ulica ……………………………………………

Numer …………………………...………

Gmina …………………………………………..

Powiat …………………………...………

Województwo …………………………………………………………………………..……….
10. Adres zamieszkania – jeżeli jest inny niż wymieniony w pkt 9
………………………..…………………………………………………………………………..
11. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż wymieniony w pkt 9 i 10
…………….……………………………………………………………………………….…….
Oświadczam, że rozliczam się w Urzędzie Skarbowym w: ……………………………….........
Adres: ……………………………………………………………………………………………
Proszę o przekazanie środków finansowych na konto nr
…………………………………...………………………………………………………………
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Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

…………………………………
czytelny podpis zawodnika

……………………..
miejscowość i data

………………………………..

w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego

