
Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.Z.1.2015
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 7 stycznia 2015 r.

Regulamin prac Komisji ds. Stypendiów Sportowych

§1
Niniejszy regulamin określa tryb prac Komisji ds. Stypendiów Sportowych w sprawie
opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz ustalanie ich wysokości.

§2
1. Komisja ds. Stypendiów Sportowych zwana dalej „Komisją” pracuje na posiedzeniach
zwoływanych  przez Przewodniczącego.
2. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§3
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

1) ustalanie przedmiotu, terminu i miejsca posiedzeń Komisji,
2) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
3) inicjowanie i organizowanie prac Komisji.

§4
1. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji.
2. Pracownik merytoryczny dokonuje wstępnej oceny złożonych wniosków pod względem
ich kompletności oraz prawidłowości formalnej z przepisami zawartymi w Uchwale
Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie: określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  i wysokości
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. W przypadku stwierdzenia
niekompletności wniosku, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia brakujących danych
w wyznaczonym terminie. Wnioski nie uzupełnione w ustalonym terminie nie będą
rozpatrywane przez Komisję podczas jej prac.

§5
1. Komisja podczas posiedzenia dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków pod
względem zgodności z przepisami Uchwały Nr IX/66/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. Rady
Miasta Nowy Targ w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz  rodzajów i wysokości stypendiów sportowych z późn. zm.
2. Komisja na podstawie: informacji zawartych we wnioskach, ilości złożonych wniosków,
wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie, wydaje opinię, w której
przedstawia Burmistrzowi propozycje dotyczące wysokości proponowanego stypendium dla
poszczególnych wnioskodawców oraz okresu przyznania stypendium sportowego.
3. Komisja wydaje opinie i zgłasza wnioski zwykłą większością głosów w jednym
głosowaniu jawnym.
4. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania
stypendium. Ostatecznego wyboru osób które otrzymają stypendium, w tym ustalenia
wysokości przyznanego stypendium dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w formie
Zarządzenia.
5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez Sekretarza Komisji.
6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu, który
zostaje następnie przekazany Burmistrzowi w celu podjęcia decyzji dotyczącej  przyznania
stypendiów.


