
Zarządzenie Nr 173.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

 

PSW.423.75.2022 

w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród dla zawodników i trenerów 

reprezentujących Miasto i Gminę Skawina, uzyskujących wysokie wyniki w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm), art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1133 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XL/566/22 Rady 

Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendiów sportowych oraz nagród przyznawanych w Gminie Skawina  

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Zatwierdza się postanowienia komisji ds. stypendiów sportowych, powołanej Zarządzeniem Nr 

129.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 25 kwietnia 2022 r., stanowiące 

rozstrzygnięcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z wyłonieniem listy stypendystów oraz 

osób nagrodzonych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej –proponowanej do 

zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 

§ 2 

Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja kierowała się kryteriami określonymi w Regulaminie 

przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród przyznawanych w Gminie Skawina za 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej będącym Załącznikiem do cyt. wyżej 

Uchwały.  

§ 3 

Wykaz osób, którym przyznano stypendia sportowe stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia.  

§ 4 

Wykaz osób, którym przyznano nagrody sportowe stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 5 

Stypendia, w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zostaną 

wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 lub 

przekazane przelewem bankowym na wskazany numer rachunku w terminie nie dłuższym niż 

do dnia 15-go każdego miesiąca w okresie od lipca do grudnia 2022 r. 

 

  



§ 6 

Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi 

prawnemu.  

§ 7 

Nagrody, w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zostaną 

wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 lub 

przekazane przelewem bankowym na wskazany numer rachunku w terminie nie dłuższym niż 

do dnia 15 lipca 2022 r. 

§ 8 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz opublikowanie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy w Skawinie do dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


