
Zarządzenie Nr 12.2015 

Burmistrza Olesna 

z dnia 05 lutego 2015 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu 

jego pracy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                              

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.                    

o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/26/15 Rady 

Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz 

trybu ich przyznawania i pozbawiania, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się Zespół ds. Stypendiów Sportowych, zwany dalej Zespołem w następującym 

składzie: 

 

1) Bożena Matusiak – Przewodnicząca Zespołu, 

2) Aneta Sitna – Zastępca przewodniczącej Zespołu, 

3) Małgorzata Jaskulska – Członek Zespołu, 

4) Żaneta Halska – Członek Zespołu 

 

§ 2. 

Do zadań Zespołu należy dokonanie czynności określonych Regulaminem Pracy Zespołu, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12.2015 

Burmistrza Olesna  

z dnia 05 lutego 2015 r. 

 

 

Regulamin Pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa tryb pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych, opiniujących 

stypendia sportowe dla zawodników reprezentujących Gminę Olesno, za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

 

§ 2. 

1. Przewodniczący Zespołu dokonuje wstępnej oceny złożonych wniosków pod względem ich 

kompletności oraz prawidłowości formalnej zgodnie z przepisami załącznika do Uchwały                   

Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych 

zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. 

2. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, wnioskodawca wzywany jest                    

do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania                          

do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione prawidłowo w wyznaczonym terminie nie zostaną 

rozpatrzone. 

 

§ 3. 

Wnioski kompletne oraz poprawne pod względem formalnym są przekazywane                                

do zaopiniowania przez Zespół. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie w celu 

rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia proponowanej do zatwierdzenia 

Burmistrzowi Olesna listy stypendystów. 

 

 

§ 4. 

Zespół podczas posiedzenia dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków,                         

pod względem zgodności z przepisami załącznika do Uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej   

w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania 

i pozbawiania. 

 

§ 5. 

1. Zespół na podstawie: 

a) informacji zawartych we wnioskach, 

b) ilości złożonych wniosków, 

c) wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Olesno na dany 

rok kalendarzowy, 



wydaje opinie, w których przedstawia propozycje dotyczące przyznania stypendium 

sportowego. 

2. Zespół wydaje opinie i zgłasza wnioski zwykłą większością głosów w jednym 

głosowaniu jawnym. 

3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Zespołu lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego                       

do przewodniczenia pracom Zespołu.  

4. Posiedzenia Zespołu są protokółowane przez jednego z członków Komisji, pełniącego 

funkcję Sekretarza. 

5. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział                   

w posiedzeniu. 

 

§ 6. 

 

1. Sekretarz sporządza zbiorcze zestawienie z oceny wniosków stanowiące załącznik              

do protokołu z posiedzenia Zespołu. 

2. Zbiorcze zestawienie podpisują wszyscy członkowie Zespołu, biorący udział                       

w posiedzeniu, które zostaje następnie przekazane Burmistrzowi Olesna w celu 

podjęcia decyzji.  

 

 

§ 7. 

Za pracę w Zespole ds. Stypendiów sportowych, jego członkowie nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

 

§ 8. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


