
Zarządzenie Nr 6/16
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w  sprawie  przyznania  stypendiów  sportowych  dla  zawodników 
za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie  art.  30 ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/148/12 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określania zasad, trybu 
przyznawania  i  pozbawiania  okresowych  stypendiów  sportowych,  rodzajów  
i  wysokości  stypendiów  sportowych  oraz  wyróżnień  dla  zawodników,  trenerów  
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządza 
się co następuje:

§ 1. Przyznaje się stypendia sportowe gminy Trzcianka na okres od dnia 1 
lutego  2016  r.  do  dnia  30  listopada  2016  r.,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym 
załącznik do zarządzenia.

§ 2.  Środki na stypendia, o których mowa w § 1, określone są w budżecie 
gminy Trzcianka na 2016 rok.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, 
Kultury i Sportu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik 
do zarządzenia Nr 6/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 15 stycznia 2016 r.

PRZYZNANE STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W 2015 r.

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO 
STYPENDIUM 

UKS KAJAK TRZCIANKA

1. Emilia Marciniak 60,00

2. Julia Gawrońska 100,00

3. Jakub Muchajer 100,00

4. Patrycja Lebioda 100,00

5. Paweł Grześ 100,00

6. Jakub Stepun 100,00

7. Jakub Misztak 100,00

8. Łukasz Jaroszewicz 250,00

9. Patryk Czapliński 200,00

10. Kacper Misztak 250,00

11. Karolina Nowak 120,00

12. Jakub Witkowski 200,00

13. Bartosz Gajewski 70,00

RAZEM 1.750 zł x 10 m-cy = 17.500 zł



Uzasadnienie 
do zarządzenia Nr 6/16
Burmistrza Trzcianki

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w  sprawie  przyznania  stypendiów  sportowych  dla  zawodników  za 
osiągnięte wyniki sportowe 

Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały  Nr XX/148/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie  
określenia  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  okresowych  stypendiów 
sportowych,  rodzajów  i  wysokości  stypendiów  sportowych  oraz  wyróżnień  dla 
zawodników,  trenerów  i  innych  osób  wyróżniających  się  osiągnięciami   w 
działalności  sportowej  gmina  Trzcianka  może  wspierać  rozwój  sportu  w  formie 
stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom prezentującym wysoki poziom 
sportowy.

Na  podstawie  złożonych  w  wymaganym  terminie  wniosków  o  przyznanie 
stypendium  sportowego  za  wysokie  wyniki  sportowe,  protokołu  z  posiedzenia 
Komisji  ds.  Stypendiów  oraz  biorąc  pod  uwagę  regulamin  przyznawania  i 
pozbawiania stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik Nr 1 
do  cyt.  uchwały,  Burmistrz  Trzcianki  podjął  decyzję  o  przyznaniu  stypendiów 
sportowych dla 13 zawodników, na łączną kwotę  17.500,00 zł.


