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                        Informacja o przyznanych stypendiach za wysokie wyniki sportowe. 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Karlinie NR XLVI/410/2018 z dnia 28 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów                     

i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej uchwałą NR 

XXVIII/267/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.  

– Burmistrz Karlina, po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznał stypendia na 2021 rok za 

osiągnięcie wysokich wyników sportowych w zapasach i boksie następującym zawodniczkom 

i zawodnikom: 

 Stowarzyszenia „Klub Bokserski Karlino” w Karlinie;  

 Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Karlinie  

w osobach: 

 

1. Panu Mateuszowi Polskiemu w wysokości 500,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 

dnia każdego miesiąca przez okres 10 miesięcy, począwszy od lutego 2021 r. do listopada 

2021 r. za zajęcie: 

 II miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie, Opole, Polska w dniach 25-

29.11.2019 r. 

2. Pani Elżbiecie Wójcik w wysokości 800,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 dnia 

każdego miesiąca, począwszy od lutego 2021 r. do listopada 2021 r. za zajęcie: 

 II miejsca w Mistrzostwach Europy Seniorek w boksie, Alcobendas, Hiszpania                  

w dniach 23-31.08.2019 r. 

3. Pani Natalii Walczak w wysokości 800,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 dnia 

każdego miesiąca przez okres 10 miesięcy, począwszy od lutego 2021 r. do listopada 2021 

roku za zajęcie: 

 III miejsca w Mistrzostwach Europy juniorów młodszych w zapasach kobiet w stylu 

wolnym, Faenza/Italy 19-21.06.2019 r.   

4. Pani Amandzie Tomczyk w wysokości 600,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 

dnia każdego miesiąca  przez okres 10 miesięcy, począwszy od lutego 2021 r. do listopada 

2021 roku za zajęcie : 

 I miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym, Międzyzdroje 

Polska w dniach 12-14.04.2019 r.    

5. Pani Monice Klepuszewskiej w wysokości 400,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 

dnia każdego miesiąca przez okres 10 miesięcy, począwszy od lutego 2021 r. do listopada 

2021 roku za zajęcie: 

 III miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym, 

Międzyzdroje, Polska w dniach 12-14.04.2019 r.  

6. Panu Cezaremu Sadowskiemu w wysokości 600,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 

30 dnia każdego miesiąca przez okres 10 miesięcy, począwszy od lutego 2021 r. do 

listopada 2021 roku za zajęcie: 



 I miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym, Międzyzdroje, 

Polska w dniach 12-14.04.2019 r. 

7. Panu Krystianowi Brzezińskiemu w wysokości 600,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie 

do 30 dnia każdego miesiąca przez okres 10 miesięcy, począwszy od lutego 2021 r. do 

listopada 2021 r. za zajęcie: 

 I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu wolnym, Środa 

Wielkopolska w dniach 23-24.10.2020 r.    

8. Pani Donacie Oleksik w wysokości 400,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 dnia 

każdego miesiąca, począwszy od lutego 2021 r. do listopada 2021 r. za zajęcie: 

 III miejsca w Pucharze /Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu wolnym, Karlino 15-

17.03.2019 r. 

9. Panu Dawidowi Takunow w wysokości 400,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 30 

dnia każdego miesiąca przez okres 10 miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2021 r. do 

listopada 2021 r. za zajęcie: 

 III miejsca w Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach w stylu wolnym, Bydgoszcz, 

Polska w dniach 26-28.04.2019 r.  

 

 

Sporządził: 

 

 

 

 


