
Zarządzenie  Nr 5/16
Burmistrza Trzcianki

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  Stypendiów  oraz  przyjęcia 
regulaminu pracy Komisji 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. z 2014 r.  poz.  715) w związku z uchwałą  
Nr XX/148/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie  określenia 
zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  okresowych  stypendiów  sportowych, 
rodzajów  i  wysokości  stypendiów  sportowych  oraz  wyróżnień  dla  zawodników, 
trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami  w działalności sportowej 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję ds. Stypendiów, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Iwona Moraczyńska-Lilleeng – przewodnicząca komisji;
2) Grażyna Zozula – członek komisji;
3) Izabela Zawalniak – członek komisji;
4) Anna Stańczyk – sekretarz komisji;
5) Łukasz Walkowiak  - członek komisji.

§ 2. Do zadań Komisji  należy dokonanie czynności zgodnie z regulaminem 
pracy Komisji, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Traci moc zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 
2015  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  Stypendiów oraz  przyjęcia  regulaminu 
pracy Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik 
do zarządzenia Nr 5/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Regulamin pracy Komisji ds. Stypendiów

§ 1. Niniejszy Regulamin określa tryb pracy Komisji ds. Stypendiów, zwanej 
dalej Komisją, przyznającej stypendia  za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Komisję powołuje Burmistrz Trzcianki.

§ 3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4. 1. Komisja obraduje na posiedzeniu w celu rozstrzygnięcia postępowania 
kwalifikacyjnego i  wyłonienia  proponowanej  do  zatwierdzenia  Burmistrzowi  listy 
stypendystów. 

2. Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy 
minimum 2/3 składu osobowego Komisji.

3. Komisją kieruje Przewodnicząca Komisji, a w przypadku jego nieobecności 
osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

4.  Komisja  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku 
równej liczby głosów - decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

§ 5. Do zadań Komisji należy:
1) ocena formalna i merytoryczna wniosków;
2) podanie  propozycji  ilości  i  wysokości  stypendiów  sportowych  w  ramach 

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy;
3) w  uzasadnionych  przypadkach,  występowanie  o  dodatkowe  środki  na 

stypendia.

§  6. Komisja  sporządza  protokół  z  posiedzenia,  będący  podstawą  decyzji 
Burmistrza Trzcianki o przyznanie stypendium sportowego.



Uzasadnienie
 do zarządzenia Nr 5/16
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  Stypendiów  oraz  przyjęcia 
regulaminu pracy Komisji 

Na podstawie  Uchwały  Nr  XX/148/12 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia   9 

lutego  2012  r.  w  sprawie  określenia  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania 

okresowych stypendiów sportowych, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

oraz  wyróżnień  dla  zawodników,  trenerów  i  innych  osób  wyróżniających  się 

osiągnięciami  w  działalności  sportowej,  powołuje  się  Komisję  ds.  Stypendiów  i 

przyjmuje  się  regulamin  pracy  Komisji.  W skład  Komisji  wchodzi  1  radny,  jako 

przedstawiciel  komisji  merytorycznej  Rady  Miejskiej  Trzcianki  (§ 4  ust.  2  pkt  2 

cytowanej uchwały).

Przyznane  stypendia  są  wyrazem  uznania  dla  prezentowanego  przez 

zawodników poziomu sportowego i jego osiągnięć, a także stanowią motywację do 

dalszego podnoszenia swoich umiejętności i promowania gminy Trzcianka.


