Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych i stypendiów sportowych
Na podstawie § 1, § 2 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
(Dz.Urz.Woj. Lub.2017, poz. 2706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach przyznaje nagrodę pieniężną, którą otrzymują:
1. Małgorzata Krzyżan, w wysokości 3.000,00 złotych brutto;
2. Oleg Pachol, w wysokości 1.000,00 złotych brutto;
§ 2. Rada Miejska w Słubicach przyznaje na okres 7 miesięcy stypendium sportowe, które
otrzymują:
1. Sebastian Świtoński, w wysokości 300,00 złotych brutto,
2. Patryk Szymon Cichosz-Dzyga, w wysokości 300,00 złotych brutto,
3. Emila Kulas, w wysokości 250,00 złotych brutto,
4. Jakub Czak, w wysokości 250,00 złotych brutto,
5. Igor Ławrynowicz, wysokości 250,00 złotych brutto,
6. Dominika Jakubowska, w wysokości 250,00 złotych brutto,
7. Paulina Polańska, w wysokości 250,00 złotych brutto,
8. Marta Wroniewicz, w wysokości 200,00 złotych brutto,
9. Adrian Gasiewicz, w wysokości 200,00 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W

dniu

30 listopada

2017 roku

Nr XLIII/344/2017 w sprawie

Rada

Miejska

w Słubicach

podjęła

uchwałę

określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Następstwem podjęcia tej Uchwały było złożenie wniosków do Przewodniczącego Rady
Miejskiej w terminie do końca stycznia 2019 r. Wpłynęło łącznie 15 wniosków; 4 wnioski
nie spełniały zapisów ww. uchwały i nie podlegały dalszej procedurze. Pozostałe wnioski były
kompletne i poprawne pod względem formalnym. W dniu 14 marca 2019 r. odbyło się
posiedzenie

wszystkich

stałych

Komisji

Rady

Miejskiej,

podczas

którego

zostały

zaprezentowane, szczegółowo omówione oraz poddane pod dyskusję złożone wnioski celem
ich oceny i rozpatrzenia. Decyzją większości stałych komisji Rady Miejskiej, za osiągnięcia
sportowe w 2018 r., proponuje się przyznać następujące nagrody i stypendia sportowe:
Na podstawie § 1 ww. uchwały nagrodę pieniężną otrzymują:
1.Małgorzata Krzyżan, za 2 miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Świata Masters;
2.Oleg Pachol – trener
Na podstawie § 2 ust. 1,2 i 3 ww. uchwały stypendium sportowe otrzymują:
1.Sebastian Świtoński – II miejsce w Mistrzostwach Świata IPC, I miejsce Mistrzostw Polski
osób niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów;
2.Patryk Szymon Cichosz – Dzyga – I miejsce w Mistrzostwach Europy Wschodniej EEVZA;
3.Emilia Kulas – I miejsce w Mistrzostwach Polski BJJ, MMA , k1 w kategorii NO GI młodszy
junior – 50kg;
4.Jakub Czak – I miejsce podczas halowych Mistrzostw Polski;
5.Igor Ławrynowicz - III miejsce w Mistrzostwach Polski BJJ w kategorii NO GI dla dzieci
i młodzieży;
6.Dominika Jakubowska – III miejsce w Mistrzostwach Polski w kickboxingu seniorów,
juniorów, kadetów starszych i młodszych oraz masters;
7.Paulina Polańska – II miejsce podczas Mistrzostw Polski U16;
8.Marta W

roniewicz – statut zawodnika kadry narodowej juniorek;

9.Adrian Gasiewicz – status członka Kadry Narodowej Niesłyszących w Piłce Siatkowej
Mężczyzn;
W oparciu o przedłożone przez wnioskodawców dokumenty oraz decyzję większości stałych
komisji Rady Miejskiej podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Id: B853B4AF-22B4-416E-9290-B4101B628FA5. Projekt

Strona 1

