
OBWIESZCZT]NIE NR 1/2022
RADY GMINY |SIERAKOWICE

z, dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogloszenia iednolitego tekstu uchwaly I{r XXVIII/3LZI16 Rady Gminy Sierakowice z dnia
29 grudnia 2016r. w sprawie okreSlenia zasad, trvbu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajriw

i wysoko5ci stypendi6w sportowych dla zawodnikriw Grniny Sierakowice osi4gaj4cych wysokie wyniki
we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym

l.Na podstawic art..l 6ust.3i4 ustawy zdnia20 lipca 2000r. oogtaszaniu akt6w norrnatywnych
i rriekt6rych innych akt6w (tekst jednolity Dz.U. z.20l9t. po2..1461)w zal4cz,niku do niuiejszego
obwicszczenia oglasza sig tekst jednolity uchwaly Nr XXVIIV3LZ116 Rady Gminy Sierakowicc z dnia
29 gr-Lrdnia 2016r. rn sprawie olae(lenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj6u, i wysoko6ci
stypendi6w sportowych dla zawodnik6w Grniny Sieral<owice osi4gaj4cych wysokie wyniki we
wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub l<rajowym (Dz.Urz. Woj. Pornorskiego z l8 stycznia 2011r.
poz.. 205) z uwzglgdnieniern zrniarr wprowadzonych:

-uclrwal4 Nr XXIX/417l21 Rady Gminy Sieral<owice zdnia 14wrzeinia 2021r. wsprawie znriany
uchwaly XXVIIIi3 -l2116 w sprawie okre(lenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj6w
i wysol<o3ci stypcndi6w sportowych dla zawodnil<6w Grniny Sierakowice osiEgaj4cych wysokie wyniki
wc wsp6lzawodnictwie rnigdzynarodsy,ylr lub krajowym (Dz.Urz. Woj. Pornorskicgo 229 wrzcinia
2021r. po2.3496).

2. Podana w zalqczril<u do niniejszego obwieszczenia treSd tekstu jednolitcgo nie obcjmr.r1c:

uchwaly XXVIII/3 12116 w sprawie okre(lenia zasad, trybu przyntawania i pozbawianta oraz, rodzaj6w
i wysoko6ci stypendi6w sportowych dla zawodnil<6w Grniny Sierakowice osi4gaj4cych wysokie wyniki
we wsp6lzawodnictwie rnigdzynarodowym lub l<rajowym (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego 229 wrzelnia
2021r. po2.3496), kt6ry brzmi: ,,Wykonanie uchu,aly powierza sig V/6jtowi Gminy Sierakowice.";

2.) $3 uchu,aly Nr XXIXl4lll2l Rady Gminy Sierakowice zdnia 74 wrzcSnia 202k. w sprawic zrniany
r.rchwaly XXVIII/3 12116 w sprawie okreSlenia zasad, tlybu przyznawania i pozbawiama oruz rodzajow
iwysoko(ci stypendi6w sportowych dla zawodnil<6w Gnriny Sierakowice osi4gaj4cych wysol<ie wyniki
we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowynr lub krajowynr (Dz.Urz. Woj. Potlor"skiego 229 wrzeinia
2021r. po2.3496), l<t6ry brzmr: ,,Uchwala wchodzi wirycie po uplywic 14dni od dnia ogloszcuia
w Dzienniku Ulzgdowym Wojcw6dztwa Pomorsk.icgo.",

3. Obwicszczcnie wchodzi w 2ycie z dnicnt podjgcia.

Rady
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Zal4cznik do obwieszczenia Nr 112022

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Uchwala Nr XXVI[/3l2ll6
Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie okreSlenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania ortz rodzajriw i wysokoSci
stypendi6w sportowych dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osi4gaj4cych wysokie wyniki we

wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. lSust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U.
2022, poz.559) i art. 3l ust.l i 3 ustawy zdnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.i. Dz.ll. 2020,
poz.1133 zp62n. zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig stypendia sportowe dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osiqgajqcych wysokie wyniki
sportowe we wsp6lzawodn ictwi e m i gdzynarodowyrn lub kraj owyn.

$Z.Zasady, tryb przyznawania ipozbawiania oraz rodzaje iwysoko66 stypendi6w sportowych dla
zawodnik6w Gminy Sierakowice osi4gajqcych wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie
migdzynarodowyln lub krajowyrn, okreSla regulamin stanowiqcy zat4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 3. 1. Powofuje sig Kornisjg stypendialnq w kt6re.l sklad wchodzq:

1) PrzewodniczEcy Komisji O(wiaty i Pomocy Spolecznej Rady Gminy Sierakowice-PrzewodniczEcy
Kornisj i stypendialnej

2) Przewodniczqcy Komisji Kultury, Sporlu i Turystyki Rady Gminy Sierakowice

3) Czlonkowie Komisji OSwiaty i Pomocy Spolecznil Rady Gminy Sierakowice

2. Kompetencje i zasady dzialania Komisji styperrdialnej okreSla ,,Regulamin przyznawania stypendi6w
sportowych zawodnikorn zamieszkuj4cym na terenie Gminy Sierakowice "

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Pomorskiego zmocq obowiqzuj4c4 od 01 lutego 2017r.

Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXVIII/312l16 llady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendi6w sportowych zawodnikom zamieszkuj4cym na terenie Gminy
Sieralkowice

Rozclzial 1

Zasady og6lne

$ 1. Regulamin okreSla zasady i tryb postgpowania w sprawie przyznawania ipozbawiania oraz rodzaj
i wysokoSi stypendi6w spottowych dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osi4gaj4cych wysokie wyniki
sportowe we wsp6lzawodnictwie miEdzynarodowym lub klaj owym.

$ 2. 1. Stypendia maj4 na celu wspieranie rozwoju zawodnik6w szczeg6lnie uzdolnionych sportowo i s4
wyrazem trznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiqgnig6 w danej
dyscyplinie sporlu.
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2. Stypendia przyznaje sig biorEc pod uwagE wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny dla
rozwoju sportu na terenie Gminy Sierakowice.

3. Dyscypliny sportu dla kt6rych Polskie Zwiqzki Sportowe iMigdzynarodowe Organizacje Sportowe
organizuj4 zawody rangi mistrzowskiej tznaje sig za dyscypliny, kt6re maj4 znaczenie dla rozwoju sporfu na
terenie Gminy Sierakowice.

$ 3. Wysoko66 6rodk6w finansowych przeznaczonych na stypendia bgdzie corocznie okreslana
w uchwale bud2etowej.

$ 4. Ilekro6 w regulaminie jest mowa o:

1) stypendium - naleiy przez to rozumie6 stypendium sportowe o charakterze motywacyjnym, kt6re jest
pomoc4 materialn4 w fomie pienigznej,

2) Komisji stypendialnej - naleLy przez to rozumie6 komisjg powolan4 w skladzie okre6lonym w niniejszej
uchwale Rady Gminy Sierakowice,

3) zawodnikt - nale2y przez to rozumiei osobg fizyr:zn4 uprawiaj4c4 okreslon4 dyscypling sportu,

4) wysokirn wyniku sportowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespololvych- nale|y przez to
rozumie(,:

- zajgcie na szc,zeblu wojew6dzkim I miejsca,

- zajgcie na szczeblu krajowym I, II, III, IV lub V miejsca,

- zajgcie w zawodach o charakterze migdzynarodowym I, II, III, IV lub V miejsca,

- powolanie do kadry wojew6dzkiej lub narodowej w danej dyscyplinie sportu ipozostanie w niej na
dzieh zloienia wniosku o przyznanie stypendiurn.

5) Polskie Zwi4zki Sportowe - naleiy przez to rozumiei zwi4zki, kt6rych lista publikowana jest zgodnie
z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 201 0 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 17 6) przez Ministerstwo
Sporlu i Turystyki,

6) Migdzynarodowe Organizacje Sportowe- naleiy przezto rozumie6 organizacje, kt6re organizujq zawody
rangi mistrzowskiej (np.: Migdzynarodowe Federacje Sportowe-Olimprjskie sporty zimowe,
Migdzynarodowe Federacje Sporlowe - Olimpijskie spofty letnie)

7) wniosku o przyznanie stypendium- nale?y przez to rozurnie6 ,,Wniosek o przyznanie stypendium
sportowego zawodnikowi zamieszkujqcemu na terenie Gminy Sierakowice osi4gajqcemu wysokie
wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym".

Rozdzial2.
Zasady i tryb przyzlnawania stypendi6w

$ 5. l. Za osi4gnigcia sportowe, o kt6rych rrowa w $ 4 pkt 4, przyznawane sQ punkty w poszczeg6lnych
kategoriach:

I) zazajgcie na szczeblu wojew6dzkim I miejsca: 4 pkt

2) za zajgcie na szczeblu klajowym:

a) I miejsca 10 pkt

b) II miejsca 8 pkt

c) III miejsca 6 pkt

d) IV miejsca 4 pkt

e)Vmiejsca 2pkt

3) za zajEcie w zawodach o charakterze migdzynarodowym:

a) I miejsca 14 pkt
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b) II miejsca 12 pkt

c) III miejsca 10 pkt

d) IV miejsca B pkt

e)Vmiejsca 6pkt

4) zapowolanie do:

a) kadry wojew6dzkiej w danej dyscyplinie spoffir - 6 pkt

b) kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu - 10 pkt

2. Punkty zaposzczeg6lne kategorie, o kt6rych mowa w ust. 1 ulegajq sumowaniu z zastrzeleniem ust. 3.

3. Punkty w ramach danej kategorii, o kt6rej mowa w ust. 1 nie podlegajq sumowaniu, przyjmuje siE do
punktacji og6lnej tylko jedn4 najwy2szqpunktacjg lub powolanie w danej kategorii.

$ 6. 1. Stypendium moie zostat, przyznane zawodnikowi, kt6ry jednoczeSnie spelnia nastgpuj4ce
warunki:

1) zawodnik jest mieszkafrcem Gminy Sierakowice,

2)') zawodnik uzyskal wysokie wyniki sportowe w zawodach indywidualnych lub zespolowych we
wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym, krajowym lub wojew6dzkim w dyscyplinie sportu, dla kt6rej
polskie zwiqzki spoftowe lub migdzynarodowe organizacje sportowe organizuj4 zawody rangi
mistrzowskiej w tej dyscyplinie,

3) 2r uchylony,

4) zawodnik uzyskal w kolejnoSci najwylszq liczbE punkt6w za wysokie wyniki sportowe
w dyscyplinach indywidualnych lub zespolowych, o kt6rych mowa w $ 5.

2. Zlo2y nastgpuj4ce dokumenty:

1) wniosek o przyznanie stypendium,

2) dokumenty potwierdzaj4ce osi4gnigcie wysokich wynik6w sportowych.

3.3rObjgcie przez polskie zwi4zki sportowe lub rnigdzynarodowe organizacje sportowe patronatem
zawod6w zorganizowanych przez inne podmioty, niejest spelnieniem warunku, okt6rym mowa
wust, I pkt2.

$ 7. Zawodnik, kt6ry uzyskal wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach zespolowych moze ubiega6 sig
o przyznanie stypendium jeieli bral udziat bezpo6redrrio w osi4gnigciu tego wyniku.

$ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium zawodnikowi rnog4 sklada6:

a) zawodnik, kt6ry jest pelnoletni,

r)w brzmieniu ustalonytn przez 81 pkt a) uchwaty Nr XXIX/417121 Rady Gnriny Sierakowice zdnia l4wrzesnia
2021r. w sprawie zntiany uchwaly XXVIII/3 l2ll6 w sprawie okreSlenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaj6w i wysokoSci stypendi6w sportowych dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osi4gaj4cych wysokie
wyniki we wsp6lzawodnictwie rrrigdzynarodowym lub krajowyrn (Dz.tJrz. Woj. Pomorskiego z 29 wrzelnia202h'.
po2.3496)

2)uchylony$l pktb) uchwatyNrXXIX/417l21 RadyGminySierakowice zdnia14 wrzesnia 2O21r.w sprawie zmiany
ttchwaly XxYllll3l2ll6 w sprawie okreSlenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj6w i wysokoSci
stypendi6w sportowych dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osi4gaj4cych wysokie wyniki we wsp6lzawodnictwie
migdzynarodowyn.r lub krajowym (Dz.Utz. Woj. Pomorskiego 229 wrzeSnia 202k. po2.3496)

3)w brzmieniu ustalonym przez $7 pkt c) uchwaty Nr XXIXl4lTl2l Rady Gminy Sierakowice zdnia l4wrze3nia
2021r. w sprawie zniany uchwaly XxYlJll3l2ll6 w sprawie okreSlenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaj6w i wysokoSci stypendi6w sportowych dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osiqgaj4cych wysokie
wyniki we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowyrn lub klajowyrn (Dz.lJrz. Woj. Pomorskiego z 29 wrzelnia 2021r.
po2.3496)
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b) jeden z rodzic6wl opiekun6w prawnych,

c) wychowawca lub dyrektor szkoly, w kt6rej zawodnik pobiera naukg,

d) wladze klubu sportowego lub polskiego zwi1zkt spofiowego.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sklada r;iE na formularzu stanowi4cym zal4czntk nr I do
niniejszego Regulaminu w Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym Szk6l w Sierakowicach, ul. Lgborska
30, 83-340 Sierakowice.

3. Wnioski o przyznanie stypendium sklada sig w terminie do 30 wrze(nia.

4. W6jt Gminy Sierakowice w uzasadnionych przypadkach moze przedfu2yt, termin, o kt6rym mowa
w ust. 3.

5. Zawodnik zobowi4zany jest zalqczy(, do wniosl<u o przyznanie stypendium dokumenty potwierdzaj4ce
osi4gnigcie wysokich wynik6w sportowych w dyscyplinach indywidualnych lub zespolowych.

$9.W razie stwierdzenia brak6w formalnych we wniosku oprzyznanie stypendium, zawodnik jest
zobowtEzany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski
o przyznanie stypendiurn, kt6re nie bEd4 spelnialy wymogu formalnego pozostawione bgd4 bez rozpatrzenia.

$ 10. Wezwanie, o kt6rym mowa w $ 9 wysylane jest niezwlocznie po zlolenit wniosku
o przyznanie stypendium przezZespol Ekonomiczno -Administracyjny Szk6l w Sierakowicach.

$ 11. Wnioski zlolone po wyzftaczonym terminie nie bgd4 rozpatrywane.

$ 12, Zlo\enie wniosku o przyznante stypenclium nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem jego
przyznania.

Rozclzial3.
Kompetencje i zasady dzialania Komisji stypendialnej

$ 1 3. Komisj g stypendi aln 4 zw otuje Przewodn iczqcy Komisj i stypendialnej .

$ 14. Kotnisja stypendialna szczegllowy tryb prai:y ustala na swoim posiedzeniu.

$ 15. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski pod wzglgdem formalnym i merytorycznym.

$16.Komisja stypendialna sporzqdza zposiedzenia protok6l, kt6ry podpisujq wszyscy czlonkowie
komisii.

$l7.Wykaz wniosk6w oprzyznanie stypendium wraz zpozytywn1 lub negatywn4 rekornendacj4
podpisuje Przewodniczqcy Komisji stypendialnej i przedklada W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 18. Stypendia zawodnikom osi4gaj4cym wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych indywidualnych
f ub zespolowych przyznaje W6jt Gminy Sierakowice.

$ 19. Zawodnik lub podmiot wnioskuj4cy moie w terminie 7 dni od otrzymania informacji
o rekomendacji Komisji stypendialnej zloLy(, odwolanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie
stypendiurn wrazzuzasadnienietn do Przewodnicz4cego Komisji stypendialnej.

$ 20. Komisja stypendialna rozpatruje odwolanie na kolejnym posiedzeniu.

$ 21. Rekomendacja Komisji stypendialnej po rozpoznaniu odwolania jest ostateczna.

$22.Zesp6l Ekonomiczno-Administracyjny Szk6t wSierakowicach informuje wformie pisernnej
zawodnik6w o przyznanit lub odmowie przyznania sl,ypendium.

Rozclzial4.
Termin, rodzaj i wysokoS6 przyznawanych stypendi6w

$ 23. Ustala siE stypendium w wysokoSci 350 zl miesigcznie.
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$24.Stypendium mo2e by(, przyznane na okres l0miesigcy zawodnikowi, kt6ra spelnia warunki
okreSlone w $6 w okresie ostatnich I 2 rniesigcy poprz,edzajqcych przyznanie stypendium (liczqc od wrzesnia
roku poprzedniego do sierpnia roku w kt6rym przyznawafiejest stypendium).

$ 25. Sfypendiaprzyznane sE naliczane i wyplacane z wyr6wnaniem od wrzeSnia danego roku.

$ 26. IloSd przyznanych sfypendi6w uzalelniona jest od wysokoSci Srodk6w finansowych
zaplanowanych na ten cel w bud2ecie Gminy Sierakowice oraz liczby zawodnik6w spelniaj4cych warunki
okre6lone w niniejszyrn Regulaminie, przy czyt:n pierwszeristwo w otrzymaniu stypendiun, majq zawodnicy,
ktorzy uzyskali najwy2szq punktacjg i spelnili warunki, o kt6rych mowa g 6.

$ 27. Zawodnik mo2e korzystai w tym sarnym czasie fylko z jednego rodzaju stypendium
przyznawanego w Gminie Sierakowice tj. ze stypendium sportowego lub stypendium naukowego.

Rozdlzial5.
Pozbawienie zawodnika stypendium

S 28. l. W6jt Gminy Sierakowice pozbawia zawodnika stypendium w przypadku, gdy:

l) zakohczyl karierg spor1ow4,

2) zaniedbtje realizacjg przygotowari do udzialu w zawodach sportowych,

3) zostal zawieszony w prawach zawodnika,

4) popelnil czyn karalny lub naruszaj4cy noffny etyczno - moralne,

5) odm6wit udziatu w zawodach sportowych bez podania ptzyczyny uzasadniaj4cej odmowg,

6) zostal skazany prawomocnym wyrokiem za popelnienie przestgpstwa zwiny urnySlnej.

2.Pozbawienie zawodnika stypendium nastgpuje zpoczqtkiem rniesiqca nastgpujqcego po miesiqcu,
w kt5rym wyst4pity okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. L

3.Decyzjg o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje W6jt Gminy Sierakowice na uzasadniony
wniosek lub z wlasnej inicjatywy.

4. Stypendium wyplacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek Gminy
Sierakowice.

5. Zawodnik jest zobowi4zany do niezwlocznego informowania W6jta Gminy Sierakowice o wszelkich
okolicznoSciach mog4cych miei wplyw na podjgcie decyzji o pozbawieniu zawodnika stypendium.

6. Zawodnik, kt6rego pozbawiono stypendium jest informowany w formie pisemnej przezWojta Gminy
Sierakowice.

Zalqcznik do uchwaly XXVIII/312l16Rady Grriny Sierakowice z dnia 14 wrzesnia 2016r.qt

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi zamieszkujqcemu na terenie Gminy
Sierakowice osi4gaj4cemu wysokie wyniki sportowe we wsprilzawodnictwie migdzynarodowym lub

krajowym

I. Dane zawodnika

l.Nazwisko ...2. Imiona

3. Nazwisko i irnig rodzica lub opiekuna prawnego

4. Data i rniejsce urodzenia.... 5. PESEL.....

a)w bt'znrieniu ustalonym przez $1 pkt d) uchwab Nr X){ll'l4l7l21 Rady Gminy Sierakowice zdnia l4wrze6nia
2021r. w sprawie zmtany uchwaty XXYILU312116 w sprawie ola'eSlenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzai6w i wysokoSci stypendi6w sportowych dla zawodnik6w Gminy Sierakowice osiqgaj4cych wysokie
wyniki we wsp6lzawodnictwie miEdzynarodowyrn lub krajowym (Dz.lJrz. Woj. Pomorskiego z 29 wrzeinia 2027r.
po2.3496)
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6. Adres zamieszkania: ulica .....nr. kodpocztowy

mleJscowosc ...

7. Nr tclefonu kontaktowego zawodnikalrodzical opiekuna prawnego (nieobowi4zkowe)

8. Nazwa szkoly, do kt6rej uczQszcza zawodnik.....

9. Klasairok studi6w

10. Nr rachunku bankowego ...

I 1. Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez zawodnika ..

12. Uprawiana dyscyplina spofiowa

II. Osi4gnigcia sportowe uzyskane w okresie poprzedzai4cym okres stypendialny, zgodnie z$24
Regulaminu przyznrwarnia stypendi6w sportowych zawodnikom zamieszkuj4cym na terenie Gminy
Sierakowice) uzasadniaj 4ce zloilenie wniosku

III. Data powolania do kadry wojew6dzkiej/ narodowej* Polski......

Do wniosku naleZy dolqczyd dokumenty potwierdzajqce osi4gnigcie wysokich wynik6w
sportowych (np. zaSwiadczenie, komunikat zzawodilw, dyplom itp.) i/lub potwierdzenie
powolania do kadry.

(miejscowoSt,, dala) (imig i nazwisko lnazwa wnioskodawcy) (podpis wnioskodawcy)
* skreSlid niepotrzebne

Klauzula inform acyj n a d,oty cz4ca ochrony danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sierakowice (adres: ul. Lgborska 30, 83-
340 Sierakowice, telefon kontaktowy: 58 681 95 00). Klauzule informacyjne zawierajqce informacje,
o kt6rych mowa w art.13 ust. I i 2Rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679
zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE

Pelna nazwa zawod6w Uzyskane
miejsce

Data
przeprowadzenia

zawod6w

Organizator zawod6w
spelniaj4cy kryteria
okre5lone w $6 ust.l

pkt 2 ww. regulaminu)

Uwagi
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(og61ne rozporz1dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr I 19, s. I dostgpne sq w Biuletynie
Inforrnacjt Publicznej Grniny Sierakowice orazw siedzibie Urzgdu Grniny Sierakowice.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

Uchwala numer l/2022 "Przyjqcie obwieszczenia w sprawie
ogloszenia iednolitego tekstu uchwaly Nr XXVIII/3LT|16 Rady Gminy
sierakowice w sprawie okre6lenia zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzai6w i wysiokofci stypendi6w sportow;rch dla
zawodnik6w Gminy sierakowice osi4gaiqcych wysokie wyniki we
wsp6lzawodnictwie miqdzynarodowym lub kraiowym" zostala
podiqta nastqpuiEc4 proporci4 glos6w: iestem za 13, iestem przeciw 0,
wstrzymuiq siq 0.

Uchwala zostala podjgta w trybie jawnym, zwykl4wiqkszoSci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: 26.04.2022 15:16:53

Radni zaslosowali iak noni2ei:
Iestem za

1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Miroslaw Kuczkowski
5. Mariusz Labuda
6. Rafal Makurat
7. Bosumila Okroi
B. Ryszard Piasecki
9. Ian Stachnik
10. Pawel Staszek
tL. Andrzei Wenta
L2. Piotr Woiniak
13. Maria Wr6blewska

Iestem przeciw
BRAK

Wstrzymuiq siq

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za poSrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Obecni radni, kt6rzy nie wzigli
udzialu w glosowaniu

t. Andrzei Krefta
) Ryszard Toruficzak


