Załącznik do Uchwały Nr 203/XXVIII/2017
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Część 1 (wypełnia rodzic, opiekun lub dyrektor szkoły)
............................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
...........................................................................................................
(adres zamieszkania)
...........................................................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów.....................................................
......................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .............................................................................................
PESEL…........................................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................
Nazwa i adres szkoły (klasa) ........................................................................................
Osiągnięcia ucznia: wyniki w nauce/ wyniki w sporcie /wyniki w dziedzinach
artystycznych
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
……………………………………
data i podpis wnioskodawcy

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych
we wniosku.
.............................
(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia danej
klasy /szkoły podstawowej lub gimnazjum;
2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających
osiągnięcia w dziedzinach naukowych , sportowych lub artystycznych.
Część 2 (wypełnia rodzic lub opiekun prawny)
Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na ubieganie się przez
............................................................................ (imię i nazwisko ucznia) o nagrodę
Wójta Gminy Mała Wieś oraz na przedłożenie kopii dokumentów ucznia
uprawniających do złożenia wniosku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dla ..................... (imię
i nazwiska ucznia) nagrody Wójta Gminy Mała Wieś proszę o przekazanie nagrody
w formie pieniężnej na konto bankowe
Nazwa banku.....................................................................................................................
Numer konta bankowego

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego ucznia
Wyrażam
zgodę
na
udostępnienie
wizerunku
oraz
danych
osobowych
............................................ (imię i nazwisko ucznia) w postaci jego imienia, nazwiska,
placówki
szkolnej
do
której
uczęszcza,
informacji
o
jego
wynikach
w nauce/sporcie/dziedzinach artystycznych w celu ich publikacji na stronach internetowych
Gminy Mała Wieś (w tym facebook) oraz w gazecie „Nasza Gmina Nasze Miejsce” oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Mała Wieś danych osobowych
zawartych w złożonym wniosku w zakresie procedury przyznawania nagród Wójta Gminy
Mała Wieś zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
.................................
(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Decyzja Wójta Gminy Mała Wieś
Przyznaję/nie przyznaję nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś w
wysokości.....................zł.
…......................
(data i podpis)

