
ZARZĄDZENIE NR 335/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
(Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zmianami); w związku § 8 i § 19 z Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
2012.831) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zwaną dalej Komisją, 
w następującym składzie: 

1) Ireneusz Żyłka – desygnowany przez Radę Miejską; 

2) Leszek Felsztyński – desygnowany przez Radę Miejską; 

3) Marek Niedzielski – desygnowany przez Radę Miejską; 

4) Harald Brol – desygnowany przez Burmistrza Krapkowic; 

5) Danuta Noskowicz – desygnowana przez Burmistrza Krapkowic; 

6) Małgorzata Meisner – desygnowana przez Burmistrza Krapkowic; 

2. Członkowie Komisji powoływani są na czas określony, na okres wspólnej kadencji, który upływa z dniem 
upływu aktualnej kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

§ 2. Zasady działania Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 335/2012 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 7 sierpnia 2012 r. 

REGULAMIN PRACY 

Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród 

i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 

§ 1. Niniejszy regulamin określa tryb prac Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zwanej dalej 
Komisją. 

§ 2. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach, zwoływanych doraźnie przez Przewodniczącego. 

2. Wyboru Przewodniczącego i Sekretarza dokonuje Komisja na pierwszym posiedzeniu. 

3. Przewodniczący Komisji przyjmuje od wszystkich członków Komisji pisemne oświadczenie o bezstronności 
w stosunku do wnioskodawców. Oświadczenie powyższe składa również sam Przewodniczący Komisji. 
Oświadczenie zostanie dołączone do dokumentacji prac Komisji. 

4. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

a) ustalanie przedmiotu, terminu i miejsca posiedzeń Komisji, 

b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 

c) inicjowanie i organizowanie prac Komisji, 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go osoba do tego upoważniona przez Przewodniczącego 
zwaną dalej „osobą upoważnioną”. 

§ 4. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

2. Pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki (wchodzący w skład Komisji) dokonują wstępnej 
oceny złożonych wniosków pod względem ich kompletności oraz prawidłowości formalnej zgodnie z przepisami 
załącznika do Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień. 

3. 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. 

4. Wnioski kompletne oraz poprawne pod względem formalnym są przekazywane do zaopiniowania przez 
Komisję. 

5. Wykaz złożonych wniosków wraz ze wstępną oceną formalną zostaje przekazany Przewodniczącemu 
Komisji, który przedstawia członkom Komisji wyniki wstępnej oceny formalnej na posiedzeniu Komisji. 

§ 5. 1. Komisja podczas posiedzenia dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków, pod względem 
zgodności z przepisami załącznika do Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 
kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 
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Komisja na podstawie: 

a) informacji zawartych we wnioskach, 

b) ilości złożonych wniosków, 

c) wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Krapkowice na dany rok kalendarzowy, 

wydaje opinie, w których przedstawia propozycje dotyczące przyznania stypendium sportowego, nagrody, 
wyróżnienia. 

2. Komisja wydaje opinie i zgłasza wnioski zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. 

3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji lub osoby 
upoważnionej przez Przewodniczącego do przewodniczenia pracom Komisji. 

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 z oceny wniosków zbiorcze zestawienie stanowiące załącznik do protokołu 
z posiedzenia Komisji. 

2. Zbiorcze zestawienie podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu, które zostaje 
następnie przekazane Burmistrzowi Krapkowic w celu podjęcia decyzji. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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