Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U.
z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1133 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr XXVII/124/2013
z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
zmienionej Uchwałą Nr XXVI/146/2016 z dnia 28 listopada 2016r, zarządzam co następuje:
§ 1.
Powołuje Zespół ds. Stypendiów Sportowych, zwany dalej Zespołem w następującym składzie:
1) Dorota Skibska - Przewodnicząca Zespołu,
2) Elżbieta Zielińska– Członek Zespołu,
3) Agnieszka Poręba - Członek Zespołu.
§ 2.
Do zadań Zespołu należy dokonanie czynności określonych Regulaminem Pracy Zespołu,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Czarny Bór
/-/ Adam Górecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 15 lutego 2022r.

Regulamin Pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa tryb pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych, opiniującego wnioski
o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Gminę Czarny Bór,
za osiągnięte wyniki sportowe w poprzednim roku kalendarzowym.
§ 2.
Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie w celu zaopiniowania złożonych wniosków
i wyłonienia proponowanej do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Czarny Bór listy stypendystów.
§ 3.
Do zadań Zespołu należy ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz innych dokumentów
niezbędnych do przyznania stypendium sportowego. Wnioski podlegają ocenie pod względem ich
kompletności oraz prawidłowości formalnej zgodnie z przepisami załącznika do Uchwały Rady
Gminy Czarny Bór Nr XXVII/124/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich
przyznawania i pozbawiania, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Czarny Bór
z dnia 28 listopada 2016 r.
§ 4.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania
stypendium sportowego,
2) ustalenie propozycji liczby i wysokości stypendiów sportowych w ramach środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Czarny Bór
3) ustalenie sposobu, terminów i formy wypłaty stypendiów sportowych.
§ 5.
1. Zespół podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym.
2. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu.
3. Protokół posiedzenia komisji wraz z listą zaopiniowanych kandydatów do stypendium
przewodniczący Zespołu przedstawia Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie przyznania
stypendium.
§6.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

