
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 129.2022   

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  

z dnia 25 kwietnia 2022 r.  

  

Regulamin pracy komisji ds. stypendiów sportowych. 

  

§ 1 

Regulamin pracy komisji ds. stypendiów sportowych, zwany w dalszej części „regulaminem”, 

określa strukturę, przedmiot oraz zasady działania komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury 

fizycznej, zwanej dalej komisją.  

§ 2 

Komisja pracuje na podstawie 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. 

§ 3 

Pracami komisji kieruje przewodniczący, zaś w razie jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek komisji.  

§ 4 

Przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 3, zwołuje posiedzenie 

w celu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia proponowanej do 

zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina listy stypendystów.   

§ 5 

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 Gminy Skawina,  

3) w uzasadnionych przypadkach występowanie o dodatkowe środki na stypendia,  

4) opiniowanie projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o pozbawieniu 

stypendium,  

5) ustalenie sposobu, terminów i formy wypłaty stypendiów sportowych.  

 

§ 6 

1. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, będący podstawą wniosku do Burmistrza Miasta 

i Gminy Skawina o przyznanie stypendium sportowego.  



2. Protokół przygotowany zostanie przez protokolanta (przedstawiciela komórki organizacyjnej 

Urzędu Miasta i Gminy właściwej do spraw kultury fizycznej) będącego członkiem komisji. 

  

§ 7 

Komisja podejmuje wnioski do protokołu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu komisji. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania decydujący głos ma 

przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 3.  

§ 8 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia.  

 

 


