
Zarządzenie Nr 124/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. U. t. Dz. U. z
2015 r. poz. 1515) oraz S 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej
w Stopnicy z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych
przez Gminę Stopnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
zarządzam, co następuje:

S 1
Przyznaję jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 zł, stanowiące wyraz
uznania dla Mateusza Wróbla, ucznia Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w
Stopnicy, zawodnika Klubu Sportowego "Słoneczko" w Busku Zdroju, za osiągnięcie
wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

S2
Przekazana nagroda zostanie wypłacona rodzicom zawodnika przelewem bankowym
na wskazany numer konta.

S3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

S4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

l



Uzasadnienie

Działając na podstawie uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z

dnia 25 września 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę

Stopnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, przyznaję

jednorazowe świadczenie pieniężne dla Mateusza Wróbla, ucznia klasy III Gimnazjum

w Stopnicy, mieszkańca Stopnicy, zawodnika Klubu Sportowego "Słoneczko" w Busku

Zdroju.

Mateusz Wróbel, podczas Mistrzostw Polski Młodzików w lekkiej atletyce, które

odbyły się w dniach 26-27 września 2015 r. zdobył dwa złote medale na dystansie 100

i 300 metrów. Dwa tygodnie wcześniej podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw

Młodzików w Łodzi poprawił rekord Polski na dystansie 300 m i osiągnął czas 34:89.

W tegorocznych tabelach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki prowadzi na dystansach

100 i 300 metrów, był powołany do kadry narodowej do sztafety 4 x 100 m na Olimpijski

Festiwal Młodzieży w Tbilisi w Gruzji.

Trenerem Mateusza Wrobla jest Pan Zdzisław Perepiczko z klubu "Słoneczko".
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