
 Zarządzenie  nr 34/2019
                                      Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

                  z  dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, opiniującej złożone wnioski  w sprawie przyznawania
stypendiów  sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Staszów za wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku.  
  
Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.1)) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych
Gminy Staszów i § 10 Regulaminu  przyznawania nagród i wyróżnień sportowych Gminy Staszów,
stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz
nagród  i  wyróżnień  za  wysokie  wyniki  sportowe  w  krajowym  lub  międzynarodowym
współzawodnictwie  sportowym  (Dz.  Urz.  Woj.  Święt.  Nr  289  poz.  3341),  zmienionej  uchwałą  nr
XL/394/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2771)
zarządzam, co następuje:

§  1
1. Powołuję  komisję  stypendialną  opiniującą  złożone  wnioski  w  sprawie  przyznawania

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Staszów w 2019 roku za osiągnięcia
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w składzie:    

1) Pani Ewa Kondek    - Przewodniczący Komisji
2) Pani Jolanta Macias  -  Z-ca  Przewodniczącego Komisji
3) Pani Aneta Dwojewska        - Członek Komisji
4) Pani Ewa Marek                   - Członek Komisji
5) Pani Anna Majczak              - Członek Komisji     

2. Komisja  stypendialna,  o  której  mowa  w  ust.  1  kończy  pracę  i  ulega rozwiązaniu z  dniem
31 grudnia 2019 roku.

 §  2

Szczegółowy  zakres  i  tryb  pracy  komisji  stypendialnej  określają  odpowiednio:  załącznik  nr  1
i załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011 r.
ze zm. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i  wyróżnień za
wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

  §  3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§  4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Staszów
  /-/ mgr Leszek Kopeć

1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 
poz. 2500.
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