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               Informacja o przyznanych stypendiach i nagrodzie za wysokie wyniki sportowe 

 

Na podstawie uchwały Nr XXVI/252/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 

2020 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży  – Burmistrz 

Karlina, na wniosek Komisji, przyznał stypendia na 2023 rok oraz nagrodę finansową 

zawodniczkom i zawodnikom: 

 Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego,  

  Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego Reimann Team Karlino 

dla poniżej wymienionych uczniów we wskazanych wysokościach kwot dla poszczególnych 

stypendiów i nagrody : 

1. Maria Szkudlarek, zam. Garnki 2b, 78-230 Karlino – stypendium za wybitne osiągnięcia 

sportowe w dyscyplinie zapasy oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co 

najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 500 zł. miesięcznie przez okres 10 

miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 

2. Krystian Świętlicki, zam. Karlinko 2, 78-230 Karlino – stypendium za wybitne osiągnięcia 

sportowe w dyscyplinie zapasy oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co 

najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 400 zł. miesięcznie przez okres 10 

miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 

3. Michał Michniewicz, zam. Strzeżenice 8P, 76-031 Mścice – stypendium za wybitne 

osiągnięcia sportowe w dyscyplinie zapasy oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce 

i co najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 300 zł. miesięcznie przez okres 10 

miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 

4. Ewelina Gwóźdź, zam. ul. Szczecińska 2/2, 78-230 Karlino – stypendium za wybitne 

osiągnięcia sportowe w dyscyplinie zapasy oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce 

i co najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 200 zł. miesięcznie przez okres 10 

miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 

5. Karolina Gwóźdź, zam. ul. Szczecińska 2/2, 78-230 Karlino – stypendium za wybitne 

osiągnięcia sportowe w dyscyplinie zapasy oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce 

i co najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 200 zł. miesięcznie przez okres 10 

miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 

6. Hanna Szucka, zam. ul. 4-go Marca 6/16 78-230 Karlino – stypendium za wybitne 

osiągnięcia sportowe w dyscyplinie zapasy oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce 

i co najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 200 zł. miesięcznie przez okres 10 

miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 

7. Zofia Reimann, zam. ul. Pełki 7/49, 78-230 Karlino – stypendium za wybitne osiągnięcia 

sportowe w dyscyplinie jeździectwo konne i skoki przez przeszkody oraz uzyskanie 

pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej oceny z zachowania w kwocie = 500 

zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, począwszy od miesiąca lutego 2023 r. 



8. Maja Sałapatek, zam. ul. Zamoyskiego 3, 78-200 Białogard – nagroda za wybitne 

osiągnięcia sportowe w dyscyplinie jeździectwo konne i skoki przez przeszkody oraz 

uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej oceny z zachowania w 

kwocie = 700 zł. jednorazowo. 

 

Sporządził: 

Sekretarz Gminy Karlino 

Jarosław Stepczyński 

 


