
ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/18 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 
 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą na terenie 

Gminy Namysłów bądź niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym, lecz posiadających 

licencję zawodnika i będących mieszkańcami Gminy Namysłów 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18. Ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994), oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. 2018.1263), w związku z uchwałą Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej  

w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zarządza się co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów 

sportowych w składzie: 

1) Krzysztof Mucha  –  zastępca Burmistrza Namysłowa  - przewodniczący, 

2) Edyta Marcinkiewicz – Sekretarz LKS „Orzeł” w Namysłowie  - członek, 

3) Jarosław Urbański – koordynator ds. sportu szkolnego Gminy Namysłów – członek, 

4) Stefan Kostecki – nauczyciel wychowania fizycznego Szk. Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integr. 

w Namysłowie – członek, 

5) Patrycja Opala – podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie – członek. 

§ 2. Do zadań Komisji należy:  

1) opiniowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, 

2) proponowanie wysokości stypendiów sportowych biorąc pod uwagę: 

- osiągnięcia sportowe zawodnika, 

- popularność dyscypliny, 

- koszty związane z uprawnianą dyscypliną sportu. 

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

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 480/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lipca 2017 r.  

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznane stypendiów sportowych 

dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą na terenie Gminy Namysłów 

bądź niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym, lecz posiadających licencję zawodnika  



i będących mieszkańcami Gminy Namysłów zmienione Zarządzeniem Nr 522/VII/17 

Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2017 r. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Burmistrz 

 

    /-/ Bartłomiej Stawiarski 

 


