
Zarządzenie nr 244/22 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z dnia 2 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy. 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z §6 ust. 2 Załącznika do Uchwały  

Nr XLIII/509/21 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 września 2021 roku (Dziennik 

Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r. poz. 3213) w sprawie 

określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym. 

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję ds. Stypendiów Sportowych, zwaną dalej Komisją w składzie: 

 

1) Stanisław Sobieraj 

2) Lucjan Małek 

3) Agata Krzek 

4) Robert Rutyna 

5) Małgorzata Pawleniak 

6) Grzegorz Jachim 

 

2. Ustala się Regulamin Pracy Komisji – zwany dalej Regulaminem Pracy w brzmieniu 

określonym w załączniku do Zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 (na oryginale podpis Prezydenta Miasta) 

 



Załącznik do Zarządzenie Nr 244/22 

Prezydenta Stalowej Woli 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

 

Regulamin Pracy 

Komisji ds. Stypendiów Sportowych 

 

§ 1 

Regulamin określa tryb pracy Komisji ds. stypendiów Sportowych, zwanej dalej „Komisją”, 

powołaną przez Prezydenta Miasta w celu wydawania opinii w sprawie ilości i wysokości 

przyznawanych na dany rok stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w celu wspierania rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych. 

 

§ 2 

Do zadań Komisji w szczególności należy: 

1. ocena merytoryczna wniosków oraz dokumentów niezbędnych do przyznania 

stypendium sportowego. 

2. ustalenie propozycji liczby i wysokości stypendiów sportowych w ramach środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Stalowa Wola. 

3. w uzasadnionych przypadkach występowanie do Prezydenta Miasta o podjęcie działań 

w celu zwiększenia w budżecie Miasta Stalowej Woli kwoty przeznaczonej  

na stypendia sportowe. 

4. Komisja do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawi Prezydentowi Stalowej Woli opinię  

w sprawie ilości i wysokości stypendiów sportowych. 

 

§ 3 

1. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Komisji  

(pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie) i wyznacza jej miejsce oraz termin. 

2. Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

3. Posiedzenie Komisji wyznaczane jest w terminie umożliwiającym rozpatrzenie 

złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz prawidłowe 

wykonywanie zadań Komisji określonych w Regulaminie przyznawania i pozbawiania 

stypendiów sportowych. 

4. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

Komisji lub jego zastępcę. 



5. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia pracownik Urzędu Miasta Stalowej Woli, 

pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu - stanowisko ds. sportu 

 

§ 4 

1. Komisja stanowisko swoje przedstawia w formie odrębnej opinii lub opinii zapisanej 

do protokołu z posiedzenia. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji oraz protokolant. 

3. Opinię Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu. 

4. Stanowisko Komisji przyjmowane jest we głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 1/2 składu Komisji. 

 

§ 5 

Przewodniczący Komisji po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyznanie stypendium 

sportowego przedkłada Prezydentowi Miasta, opinię w sprawie ilości i wysokości tych 

stypendiów w danym roku. 

 

§ 6 

1. Jeżeli zachodzą określone okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronności, 

któregokolwiek z członków Komisji zostaje on wyłączony z jej prac do czasu ich ustania.  

2. O wyłączeniu oraz dopuszczeniu do pracy członka Komisji decydują Komisja,  

po wysłuchaniu członka Komisji, którego decyzja ta dotyczy, w głosowaniu  

tak jak w § 4 ust. 4 

 

 


