
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów sportowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art.31 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U . z 2020 r. poz.1133) oraz 
§ 4 ust. 3 i 4 uchwały Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2850 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję ds. stypendiów sportowych, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) Witold Pietroniec; 

2) Monika Bajdo; 

3) Bogdan Dziuba. 

§ 2. Zasady i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 110/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 14 września 2020 r. 

Regulamin pracy Komisji 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania Komisji ds. stypendiów sportowych opiniującej 
wnioski o przyznanie stypendiów zgodnie z podjęta uchwałą Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju 
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2850). 

§ 2. 1.  Komisja jest zespołem doradczym, który ma na celu zaopiniowanie złożonych wniosków 
o przyznanie stypendium sportowego i przedłożenie podjętych opinii w formie pisemnej Wójtowi Gminy 
Pysznica. 

2. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac Komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
oświadczenia dotyczącego zachowania zasady bezstronności, którego treść stanowi załącznik nr 
1 do regulaminu. 

3. Prace Komisji prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji na posiedzeniach zamkniętych 
bez udziału wnioskodawców. 

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy pełnego składu Komisji. 

5. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za: 

1) stwierdzenie quorum; 

2) nadzór nad dokumentacją, związaną z pracą Komisji, w tym prawidłowości wydanych opinii; 

3) przedstawienie protokołu z prac Komisji oraz wydanych opinii Wójtowi Gminy Pysznica celem podjęcia 
decyzji o przyznaniu stypendiów. 

6. Praca komisji jest protokołowana przez jednego z członków Komisji. 

7. Protokół powinien zawierać: 

᠆ imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji, 

᠆ liczbę wniosków zaopiniowanych pozytywnie, 

᠆ liczbę wniosków zaopiniowanych negatywnie, 

᠆ ewentualne uwagi Komisji, 

᠆ podpisy osób uczestniczących w pracach Komisji. 

8. Do protokołu Komisja załącza opinie wydane oddzielne dla każdego złożonego wniosku o przyznanie 
stypendium sportowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. 

9. Protokół zatwierdza Wójt Gminy Pysznica. 
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Załącznik Nr 1 

do regulaminu pracy Komisji  

Oświadczenie członka komisji ds. stypendiów sportowych   
  

Ja niżej podpisany/a …………………………………………….     
     (imię i nazwisko) 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że w ostatnich trzech latach 
nie byłem/am związany/na z którymś z podmiotów składających wniosek, a szczególności, że nie byłem/am 
bądź nadal nie jestem: 

1. związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałam/em przychów (np. umowa o pracę, 
zlecenie, dzieło); 

2. członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotów; 

3. wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotów; 

4. członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należą ww. podmioty; 

5. w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związany z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli z podmiotem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. 
podmiotów; 

6. w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotami, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności.  
 

Pysznica, dnia ............................     .......................................... 

   (data)        (podpis)  
 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. ………………. wyłączam się z oceny 
wniosku ………………………………………….    
 
 

Pysznica, dnia ............................     .......................................... 

   (data)        (podpis) 
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Załącznik Nr 2  

do regulaminu prac Komisji 

Karta weryfikacji wniosku o przyznanie stypendium sportowego 

Imię i nazwisko /Nazwa wnioskodawcy ……………………………… 

Imię i nazwisko beneficjenta …………………………………………… 

Weryfikacja formalna TAK NIE Uwagi 
Czy wniosek jest złożony przez podmiot uprawniony 
i podpisany przez osoby uprawnione ? 

   

Czy z wnioskiem złożono stosowne dokumenty 
potwierdzające uzyskane wyniki sportowe ? 

   

Czy wniosek został złożony w terminie ?    

Weryfikacja merytoryczna    

Czy osiągniecia kandydata dotyczą roku poprzedzającego 
przyznanie stypendium ? 

   

Czy kandydat wziął udział w mistrzostwach świata 
lub Europy, igrzyskach olimpijskich 
lub paraolimpijskich? 

   

Czy kandydat został powołany do reprezentacji Polski na 
mistrzostwa świata lub Europy, igrzyska olimpijskie lub 
paraolimpijskie? 

   

Czy kandydat zajął od I do VI miejsca w zawodach rangi 
mistrzostw Polski ? 

   

Czy kandydat zajął od I do IV miejsca w zawodach 
na szczebla regionu lub województwa, których wyniki są 
zaliczane do współzawodnictwa sportowego? 

   

Opinia Komisji 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Pysznica, dnia ............................      

   (data)   .................................................................................... 

         (podpisy Komisji) 

Zatwierdzam 

Pysznica, dnia ............................      

   (data)   ................................................................................... 

         (podpis Wójta Gminy Pysznica)
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