KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Strzegomiu

KARTA USŁUGI – nr WKP.0143/K-2/2013
Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150
Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 609 010 402,
adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o przyznanie stypendium sportowego
dla osób, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), uchwały Nr 59/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, uchwały Nr 83/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- przeniesienia swoich danych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz osiągnięte
wyniki sportowe w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest obligatoryjne. Nie
podanie w/w danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium
sportowego za osiągnięte wyniki sportowe.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób, które osiągnęły wysokie wyniki
sportowe, na druku określonym w załączniku do Uchwały Nr 59/12 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 10 września 2012 roku.
2. Kserokopie dyplomów, zaświadczenia, odpisy potwierdzające zdobyte osiągnięcia za
okres 6 m-cy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.
3. Inne dokumenty mogące świadczyć o okolicznościach istotnych dla oceny kandydata
do wyróżnienia finansowego.
4. Oświadczenia do celów podatkowych.
Formularz do pobrania:
Strona internetowa www.bip.strzegom.pl oraz Wydział Obsługi Interesantów.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób, które osiągnęły wysokie wyniki
sportowe F-2/WKP(8).

www.bip.strzegom.pl

Opłata skarbowa:
Nie dotyczy.
Zwolnienia od opłaty:
Nie dotyczy.
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca licząc od dnia, w którym upływa termin złożenia wniosku,
tj. od dnia 30 czerwca i od dnia 30 grudnia danego roku.
Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.
Uwagi:
1. Stypendium sportowe może otrzymać osoba, która osiągnęła wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie
6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, przyczyniając się do
promowania i propagowania dyscyplin sportowych, które mają znaczenie dla Gminy
Strzegom.
2. Celem stypendiów jest wspieranie młodych talentów sportowych, pomoc finansowa
i promocja najzdolniejszych sportowców.
3. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) osoby, które osiągnęły wysoki wynik sportowy, ich rodzic lub opiekun prawny,
2) związki sportowe lub kluby sportowe,
3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, Wydział Obsługi Interesantów,
parter – pokój nr 15, tel. 74/8560-573
(czynny: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8 ºº do godz.16 ºº, wtorek od godz.8 ºº do
godz. 17 ³º, piątek od godz. 8 ºº do godz. 14 ³º).
UWAGA – czas pracy Urzędu w miesiącach: lipiec i sierpień: poniedziałek, środa,
czwartek od godz. 7ºº do godz.15ºº, wtorek od godz.7ºº do godz. 16³º, piątek od godz. 7ºº
do godz. 13³º
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Kultury, Sportu i Promocji, II piętro - pokój nr 31, tel. 74/8560-525.
Forma załatwienia sprawy:
1. Stypendia sportowe przyznaje i pozbawia Burmistrz Strzegomia.
2. Stypendia przyznawane są na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż do
końca roku budżetowego.
3. Stypendium sportowe wypłacane będzie w okresach miesięcznych przelewem na
wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Sposób odebrania dokumentu:
Pismo można odebrać w Wydziale Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu,
parter, pokój 15. W przypadku nieodebrania w/w pisma w wydziale, zostanie przesłane
za pośrednictwem poczty/gońca.

Wejście w życie karty usługi
Rejestr zmian
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