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Nr RO.0050.125.2021

Rokietnica, dn. 16.11.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2021
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie:

naboru wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie Uchwały Nr LII/484/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad i tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3456 z dnia
16.04.2018 roku)
zarządzam, co następuje:

1.
2.

3.

§ 1.
Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz stypendium na rok 2022 za wyniki
osiągnięte w roku 2021 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1 (Budynek C) w godzinach pracy Urzędu
lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,
62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w terminie od 29 listopada
2021 roku do 4 stycznia 2022 roku.
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 2.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień
za osiągnięcia sportowe oraz wzory wniosków określa Uchwała Nr LII/484/2018 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i tryb przyznania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
sportowych.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rokietnica.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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