
ZARZĄDZENIE NR 46lŻ02Ż
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia |7 maja?OŻŻ roku

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art' 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirrnym ((Dz'U. z

2022 r. poz.559), art.3I i art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z

Ż020 r' poz.1133) oraz uchwĄ Nr Xl.l02.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia Ż6 września

2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybll przyznawania i pozbawiania oraz

rodzajów i wysokości nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki spotlowe, zarządzam co następuje:

$1

Powołuję Komisję ds. rozpatrywania i opiniowarria wniosków o przyznanie rragród i wyroŻnien za

osiągnięte wyrriki sportowe, w następującym składzie:

1) Jolanta Damasiewicz, Sekretatz Gminy - Przewodnicząca Komisji

2) Przemysław Wojda, Radny Rady Gminy - Członek Komisji

3) Piotr Matzanke, Prezes Klubu Sportowy RC Mazovia Mińsk Mazowiecki - Członek Kornisji.

s2

1' Kornisja jest zespołem pomocniczym Wójta Gminy' powołanym do rozpatrywania i opiniowania

złoŻonych wniosków o przyznanie rragród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Korn i sj a obraduj e na po s iedzen iu zamknię ty m b ez udziału wnio skod awców.

3. Komisja uwzględniając wysokośÓ zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie

gminy na dany rok kalendarzory oraz ilośó złożonych wniosków, analizuje pod względem formalnym

i merytorycznym złożone wnioski'

4. Po zakoriczeniu prac Komisja przekazuje Wójtowi Gminy protokół z prac Komisji wraz z listą
kandydatów do nagrody i wyróżnienia oraz z propozycjami wysokości nagrody lub rodzaju

wyróżnienia d|a poszczególnych zawodników'

5. ostateczną decyzję o przyznaniu wyróznienia oraz wysokości nagrody, podejmuje Wójt Gminy w

drodze zarządzenia'

$3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki

s4

Zrządzenie wclrodzi w zycie z dniem podpimnia.

$s

Traci moc Zarządzenie nr 38lŻ0ŻI Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 maja 202l roku w
sprawie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznante nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe'
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