
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 :j 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki ! ' 

z dnia 6 maja 2020 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.lO i art.18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.31 i art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.1468 ze zm.) oraz uchwały Nr XI.102.19 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia szczegó
łowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróż
nień za osiągnięte wyniki sportowe, zarządzam co następuje: 

Powołuję Komisję ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróż
nień za osiągnięte wyniki sportowe, w następującym składzie: 

1) Jolanta Damasiewicz, Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji 
2) Przemysław Wojda Radny Rady Gminy - Glonek Komisji 
3) Piotr Matzanke Dyrektor Szkoły Podstawowej i 

w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - Członek Komisji 
4) Teresa Okrzeja, Inspektor ds. ew.dział. gosp. alkohol. - Członek Komisji. 

§2 

1. Komisja jest zespołem pomocniczym Wójta Gminy, powołanym do rozpatrywania i opi
niowania złożonych wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki spor
towe. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału wnioskodawców. 
3. Komisja uwzględniając wysokość zaplanowanych na ten cel środków finansowych w bu

dżecie gminy na dany rok kalendarzowy oraz ilość złożonych wniosków, analizuje pod 
względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski. 

4. Po zakończeniu 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 dla poszczególnych zawodników. 

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia oraz wysokości nagrody, podejmuje Wójt 
Gminy w drodze zarządzenia. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§4 i 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



§5 

Traci moc Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 maja 
2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przy
znanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 


