
ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) i § 8 uchwały nr 22/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015 r. 
w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych zwaną 
dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Danuta Barszcz - Przewodniczący Komisji;

2) Krystyna Wetoszka - Członek Komisji;

3) Urszula Rytel - Członek Komisji.

§ 2. Tryb działania Komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 1 marca 2019 r.

Tryb pracy Komisji

§ 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby przez Przewodniczącego Komisji.

§ 2. Przewodniczący Komisji przyjmuje od wszystkich członków Komisji pisemne oświadczenie 
o bezstronności w stosunku do wnioskodawców. Oświadczenie składa również sam przewodniczący Komisji. 
Oświadczenia dołącza się do dokumentacji z prac Komisji.

§ 3. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Referat Organizacyjny i Kadr.

§ 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków pod kątem zgodności z zapisami uchwały nr 
22/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania 
nagród i wyróżnień sportowych.

§ 5. Komisja na podstawie:

1) informacji zawartych we wnioskach;

2) liczby złożonych wniosków;

3) wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Małkinia Górna na dany rok 
kalendarzowy

wydaje opinie, w których przedstawia propozycje przyznania nagród i wyróżnień sportowych.

§ 6. Komisja wydaje opinie i zgłasza wnioski zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji lub osoby 
upoważnionej przez Przewodniczącego do przewodniczenia pracom Komisji.

§ 8. Posiedzenia Komisji są protokółowane przez Sekretarza Komisji.

§ 9. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.
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