UcHwAŁA NR 493/17
zARZĄDU PowlATU M|ŃsK|EGo
z dnia 9 stycznia2017r.
w sprawieprzyznania stypendiówspońowych dla zawodnikórł'
Na podstawieart' 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 I. o samorządziepowiatow}'rn
(Dz. U' z 2016 r., poz' 814 z późn. ^n'), oraz s 6 ust. 1 RegulaminupŹ)zna\łanja
st}pendiów sportowych dla zawodników' stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
Nr v/51/l1 Rady Powiafu Mińskiego z dnia 6 L:więtnia2011 r. w sprawie st1pendiów
sportowych oraz nagród i w1różnień Powiatu Mińskięgo d]a zawodników za osiągnięte
wyniki spońowe olaz ten€ r ów i inrrych osób w}'ióżniającychsię osiągnięciami
w działalności
spońowęji szkolerriowej(Dz' Urz. Woj. Maz. Nr 69' poz.2200) Zaftąd
Powiatuuchwala,co następuje:
sr
słpendium spoftowepŹyznajesię:
1) Wiktorowi Czubskiemu
zawodnikowi Aeroklubu Ziemi Zamojskiej w Mokrem
na ol(es od lutego do czen'ca 20I,7 |. w wysokości100 zł miesięczniew celu
przygotowaniasię do Mistrzostw Polski Juniorów (szybownictwo);
2) Cezaremu Gąsiorowi
zawodnikowi Mińskiego Klubu SportowegoTaękwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do malca 2017 r. vr' wysokości100 zł
mi€ s ięcznie w celu pfzygotowaniasię do Międz1rvojewódzkich
MistrzostwMłodzików
(taekwon-do);
3) Jakubowi Hamerskiemu zawodnikowiMińskiego Klubu SporlowegoTaekwon-do
w Mińsku Mazowieckimna okes od lutegodo L:więtnia2017 I. w wysokości250 zł
miesięcznięw cęluprzygotowania
się do MistżostwEulopy Juniorów(taekwon-do);
4) cezaremu Jackowskiemu zawodnikowiMińskiego Klubu SpofiowegoTaekwon-do
w Mińsku Muowieckim na okręs od lutego do maja 201'I |. w wysokościl50 zł
miesięczniew celu przygotowania
się do MistrzostwPolski Juniorów(taękwon-do);
5) Łukaszowi Jędrasikowi zawodnikowiMińskiego Klubu sportowegoTaekvon-do
w Mińsku Mazowieckim na ohes od lutego do marca 2017 r' w wysokości100 Zł
miesięczniew celu przygotowaniasię do Międz1rł'ojewódzkich
MistrzostwMłodzików
(taekwon-do):
6) Julii Kawce _ zawodniczce Mińskiego Klubu spofiowego Taekwon-do w Mińsku
Mazowieckimna okes od lutegodo kwiętnia2017 I' w wysokości250 zł rniesięcznie
w celupŹygotowaniasię do MiŚtrzoŚtwEuropyJuniolów (taekwon.do);
7) Helenie Kędziorze _ Zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowęgo Taekwon.do
w Mińsku Mazowieckim na okes od lutęgo do malca 20I.7 |. w wysokości100 zł
miesięczniew celu pżygotowaniasię do Międz1'lvojewódzkich
Mistzostw Młodzików
(taekwon-do);
8) Damianowi Koseskiemu _ zawodnikowi Mińskiego To$.aŻystwa Szachowego
w Mińsku Mazowieckim na okes od lutęgodo czefrłca20I,7r' w wysokości100 zł
miesięczniew celuprzygotowania
się do MistrzostwPolski Juniorów(szachy);
9) Aleksandrze Kozłowskiej zawodniczceMińskiego Klubu spoltowegoTaekwon.do
w Mińsl..LrMazowieckim na okręs od lutęgo do marca 2017 r' w wysokości100 zł
miesięczniew celu przygotowaniasię do Międz1wojewódzkichMistrzostwMłodzików
(taekwon-do):

10)Marcie Krajewskiej
zawodnicfce Mińskiego Klubu Spofiowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na oloes od lutegodo L:wietnia2017 r. w wysokości250 zł
miesięczniew cęluprzygotowania
się do MistrzostwEwopy Juniorów(taękwon-do);
11)Jakubowi Kretowiczowi
zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Spoftowego Judo
,,Kontra',w Mińsku Mazowieckimna okes od lutegodo kwietnia2017 r. w wysokości
150złmiesięczniew cęluprzygotowania
się do Mistzostw Polski Juniorów(udo);
_
12)Karolinie Łuniewskiej
zawodniczceMińskiego Klubu spońowego Taekwon-do
w Mińslr:uMazowieckim na okręs od lutęgo do marca 20I,7 t. w wysokości100 zł
miesięczniew celu puygotowaniasię do MiędzywojewódzkichMistrzostwMłodzików
(taekwon-do);
13)Partykowi Matejakowi _ zawodnikowi Mińskiego Klubu spoltowęgo Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okes od lutego do marca 2017 I' w \łysokości100 zł
miesięczniew celu pżygotowaniasię do Międz1vojewódzkichMistŻostw Młodzików
(taekwon-do);
14)Michalinie Mikulśkiej _ zawodniczceMińskiego Klubu spoltowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okes od lutegodo kwietnia 2017 r. w llysokości250 zł
miesięczniew celuprzygotowania
się do Mistżostw Euopy Juniorów(taekwon-do);
15)Karolowi MiŚterkiewiczowi zawodnikowiMińskiego Klubu spofiowegoTaękwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okles od lutego do marca 2017 I' w wysokości100 zł
miesięcznie w celu pżygotowania się do Międz1rł'ojewódzkichMistfzostw Młodzików
(taekwon-do);
16)Piotrowi Mudantowi _ zawodnikowi Mińskiego Klubu spoltowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na oklęs od lutego do maxca2017 f' w wysokości100 zł
mięsięcznie w celu pŹygotowania się do Międzyv'ojewódzkich Mistrzostw Młodzików
ftaekwon-do):
17)Szymonowi Ngo Trong - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Spoitowego Judo
,,Konta'' w Mińsku Mazowieckimna okęs od lutegodo malca 2017r' w wysokości150
złmiesięczniew celuprzygotowania
się do MistrzostwPolski Juniorów(udo);
18)Poli Parol zawodniczceMńskiego TowarzystwaSzachow€ g o w Mińsku Mazowieckim
na okes od lutego do czerwęa 20I,7 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celuplzygotowaniasię do MistrzostwPolski Juniorów(szachy);
l9)Aleksandrze Polkowskiej
zawodniczcę Uczniowskiego Klubu spofiowego Judo
,,Konta'' w Mńsku Mazowieckimna okles od lutegodo kwietnia2017 r. w wysokości
150złmiesięczniew celuprzygotowania
się do MistrzostwPolski Juniorek(udo);
20)Katarzynie Przyczynie - zawodniczceUczniowskiegoKlubu SpotowegoJudo,,Kontra"
w Mińsku Mazowieckim na okes od lutego do marca 20t7 I. w wysokości150 zł
miesięczniew celuprzygotowania
się do MistrzostwPolski Juniolekcudo);
21)Patrykowi Pszonce- zawodnikowiUczniowskiegoKlubu SpofiowegoJudo ,,Konha"w
Mińsku Mazowieckim na okes od lutego do kwietnia 2017 r. w wysokości150 zł
miesięczniew celuprzygotowania
się do MistrzostwPolski Juniorów(udo),
22)oliwi Urbanowskiej
zawodniczce Mińskiego Klubu spońowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowięckim na okres od lutęgo do marca 2017 t, \y wysokości100 zł
miesięczniew celu przygotowaniasię do Międz}'\a'ojewódzkich
Mistźostw Młodzików
(taekwon-do);
23)Marii Zaborowskiej
zawodniczce Mińskiego Towarzystwa szachowego
w Mińsku Mazowieckim na okes od lutego do czer\yca201,]r. w wysokości100 zł
miesięczniew celuprzygotowania
się do MistrzostwPolski Juniorów(szachy);
24)Wiktorii ZalewŚkiej zawodniczceUcfniowskięgoKlubu spoftowegoJudo ,,Konta,'
w Mińsku Mazowięckimna okes od lutęgodo kwiętnia2017 r' w wysokości150 zł
miesięczniew celuprzygotowania
się do Mistzostw Polski Juniolów 0udo,)'
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wykonanieuchwałypowisrzasię starcścię.
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Uchwaławchodzi w życiez dniempodjęcia.
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