
Zarządzenie Nr 39/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  nagród  sportowych,  w  celu  zaopiniowania  kandydatur
do  nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz kandydatur
do  wyróżnień  i  nagród  pieniężnych  dla  trenerów  i  innych  osób  wyróżniających  się
osiągnięciami  w  działalności  sportowej  w  2019  roku,  wraz  z  określeniem  zasad  jej
funkcjonowania.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 8 i § 9 ust. 1 uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród
i  wyróżnień dla  osób fizycznych za osiągnięte  wyniki sportowe (Dz. Urz.  Woj.  Wlkp.  Nr 224,
poz. 3596 ) oraz  § 7  i § 8 ust.1 uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca
2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i  trybu przyznawania  wyróżnień  i  nagród pieniężnych
dla trenerów  i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 224, poz.3595), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję ds. nagród sportowych, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
1)  Grzegorz Kulawinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza – przewodniczący Komisji,
2)  Artur Kijewski – Radny Rady Miasta Kalisza – członek Komisji,
3)  Dariusz Grodziński -  Radny Rady Miasta Kalisza – członek Komisji,
4)  Mirosław Przybyła – Członek Rady Sportu Miasta Kalisza – członek Komisji,
5)  Urszula  Bogaczyk  –  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
     Urzędu Miasta Kalisza – członek Komisji,
6)  Dorota  Kobza  –  Inspektor  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miasta
     Kalisza – sekretarz Komisji.

2. Ponadto, do prac w Komisji ds. nagród sportowych z głosem doradczym mogą być powołani
następujący dziennikarze relacjonujący wydarzenia sportowe w naszym mieście:
1) Danuta Synkiewicz (Radio Poznań),
2) Pawel Figiel (Radio Centrum),
3) Michał Sobczak (FaktyKaliskie.pl oraz Magazyn Miejski), 
4) Mariusz Kurzajczyk (Ziemia Kaliska oraz Kalisz.naszemiasto.pl),
5) Dariusz Dymalski (Życie Kalisza),
6) Andrzej Kurzyński (Ziemia Kaliska oraz Kalisz.naszemiasto.pl),
7) Piotr Jaworowski (wkaliszu.pl).

§ 2.

Zadaniem  Komisji  jest  zaopiniowanie  kandydatur  do  nagród  pieniężnych  zgłoszonych  przez
uprawnione podmioty i osoby wymienione w § 5 uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte  wyniki  sportowe oraz w  § 4 uchwały Nr XI/148/2011 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania
wyróżnień  i  nagród  pieniężnych  dla  trenerów  i  innych  osób  wyróżniających  się  osiągnięciami
w działalności sportowej w 2019 roku.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 3.

Określa się zasady funkcjonowania Komisji:
1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
2. O miejscu i terminie posiedzenia Komisji  Członków zawiadamia Przewodniczący.          
3. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych wniosków i kandydatur pod względem formalnym

i merytorycznym, przedłożonych w formie zbiorczego opracowania przygotowanego przez
Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.

4. Komisja opiniuje kandydatury do nagród pieniężnych  wraz z propozycją ich wysokości.
5. Członkowie Komisji wyrażają swoją wolę poprzez głosowanie jawne. W przypadku równej

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
6. Opinie  Komisji,  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech

członków Komisji.
7. Komisja  przedłoży  swoje  propozycje  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  w  terminie  do

31 stycznia 2020 r. w formie protokołu.
8. Z chwilą zaakceptowania przez Prezydenta Miasta Kalisza protokołu Komisja kończy swoją

pracę.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza, przy udziale Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miasta  Kalisza.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


