
ZARZĄDZENIE NR 168/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 03.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu

Na podstawie  art. 30 ust.1  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.
poz. 506), a także § 3 Uchwały nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych  za  osiągnięte  wyniki  sportowe,  a także  nagród  i wyróżnień  dla  trenerów  i innych  osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz Uchwały Nr LVIII-149/2018 Rady Miejskiej
w Wołominie  z dnia 11 października 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały,  o której mowa powyżej  (Dz.  Urz.
Woj. Maz. z 2016 r. poz. 10824) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki konkursu w sprawie przyznania stypendiów sportowych gminy Wołomin za wyniki
sportowe osiągnięte w 2018 r.

2. Ogłoszenie o wynikach konkursu, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Ogłoszenie,  o którym  mowa  w ust. 2 podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej
www.wolomin.org, w zakładce: Twój samorząd/NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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«»Załącznik do zarządzenia Nr 03.05.2019

Burmistrza Wołomina

z dnia  03.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

w sprawie przyznania stypendiów sportowych gminy Wołomin

za wyniki sportowe osiągnięte w 2018 roku.

1. W  konkursie  o przyznanie  stypendiów  sportowych  gminy  Wołomin  za  wyniki  sportowe  osiągnięte
w 2018 r.  rozpatrzono  42 wnioski,  złożone  na  podstawie  Uchwały  nr  XXIX-160/2016  Rady  Miejskiej
w Wołominie  z dnia  24 listopada  2016 r.  w sprawie  ustanowienia  i finansowania  okresowych  stypendiów
sportowych  oraz nagród i wyróżnień  dla  osób fizycznych  za osiągnięte  wyniki  sportowe,  a także nagród
i wyróżnień  dla  trenerów i innych  osób  wyróżniających  się  osiągnięciami  w działalności  sportowej  oraz
Uchwały Nr LVIII-149/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały, o której mowa powyżej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 10824).

2. Wnioski ocenione zostały zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale, o której mowa w ust. 1.

3. Wnioski  spełniające  wymagania  formalne  poddano  ocenie  merytorycznej,  w wyniku  której  przyznano
30 stypendiów sportowych na łączną kwotę 11 100,00 zł, w tym:

a) 24 stypendia po 400,00 zł dla zawodników uprawiających kolarstwo, piłkę nożną sztuki walki, boks,

b) 6  stypendiów po 250,00 zł  dla  zawodników uprawiających  kolarstwo,  piłkę nożną,  sztuki  walki,
unihokej.
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