Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds.
opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w Urzędzie Gminie Ostróda.

Zarządzenie Nr 39/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w Urzędzie Gminie
Ostróda
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt
Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się w Urzędzie Gminy Ostróda Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych,
zwany dalej Zespołem, w następującym składzie osobowym:
1) Grzegorz Kastrau – Przewodniczący Zespołu;
2) Kamila Małachowska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Ewa Michalak – Sekretarz Zespołu;
4) Adrian Sadowski – Członek Zespołu;
5) Iwona Derbin – Członek Zespołu.
2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, złożonych w trybie uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy
Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. woj. Warm. – Maz. z 2019 r., poz. 898), zwanej
dalej uchwałą, pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz merytorycznych określonych uchwałą;
2) rekomendowanie Wójtowi Gminy Ostróda wniosków spełniających w najwyższym stopniu kryteria określone w § 2
uchwały;
3) proponowanie wysokości oraz rodzaju stypendium, zgodnie z § 3 i § 5 uchwały.
3. Regulamin prac Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Ostróda - Przewodniczącemu Zespołu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik
do zarządzenia Nr 39/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2019 r.
Regulamin prac Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w Urzędzie Gminie
Ostróda
§ 1. 1. Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w Urzędzie Gminie Ostróda, zwany dalej
Zespołem jest stałym organem doradczym Wójta Gminy Ostróda w sprawach przyznawania stypendiów sportowych,
zgodnie z uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. woj.
Warm. – Maz. z 2019 r., poz. 898), zwaną dalej uchwałą.

2. Skład osobowy Zespołu ustala Wójt Gminy Ostróda, wyznaczając Przewodniczącego Zespołu, jego zastępcę, sekretarza
i pozostałych członków.
§ 2. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu oraz kieruje całokształtem jego prac.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenia Zespołu zwołuje jego zastępca lub członek Zespołu
wskazany przez Wójta Gminy Ostróda. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastępca lub członek Zespołu
wykonują wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego Zespołu.
§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu w ciągu 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 4
ust. 3 uchwały lub stosownie do potrzeb, w zakresie wniosków złożonych po tym terminie.
2. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani pracownicy Urzędu Gminy Ostróda nie będący członkami Zespołu.
§ 4. 1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów
sportowych, zawierający ranking złożonych wniosków oraz propozycje w zakresie rodzaju i wysokości stypendium.
2. O przyznaniu stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Ostróda w terminie do końca stycznia każdego roku, a w przypadku
wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 4 uchwały - w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem § 6 zdanie drugie
uchwały.
3. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą umowę stypendialną pomiędzy Wójtem Gminy Ostróda, a
zawodnikiem lub jego opiekunem prawnym.
§ 5. 1. Zespół wyraża opinie w obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
2. Wszelkie wątpliwości wynikłe w trakcie działalności Zespołu rozstrzyga Przewodniczący Zespołu, informując Wójta
Gminy Ostróda.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18
stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. woj. Warm. – Maz. z 2019 r., poz. 898).
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