
ZARZĄDZENIE  Nr 0050/19/2022 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 10 lutego 2022 roku 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie 

stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew. 

 

 

   Na podstawie § 5 przyjętej uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania 

i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 

wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew, zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Stypendialną opiniującą złożone wnioski o przyznanie stypendium 

sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu 

Gminy Polska Cerekiew w 2022 roku, w następującym składzie: 

 

1. Mariusz Pendziałek  

2. Lucja Kuehnhardt 

3. Łukasz Ciepliński 

§ 2 

 

Komisja Stypendialna pracować będzie zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy 

Polska Cerekiew, uchwałą Nr II/6/ 2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z  dnia  10 grudnia 

2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w 

sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 

zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew, uchwałą Nr XVII/91/ 2012 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z  dnia  20 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy 

Polska Cerekiew, uchwałą Nr XXV/130/ 2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z  dnia                 

30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 

2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 

wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew, oraz uchwałą Nr XXII/136/ 

2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z  dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy 

Polska Cerekiew . 

 

 

 

 



§ 3 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050/26/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2021r. 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie 

stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z 

terenu gminy Polska Cerekiew. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 


