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        Informacja o przyznanych stypendiach za wysokie wyniki sportowe  

                     oraz jednorazowej nagrodzie w formie pieniężnej   

 

Na podstawie § 2 pkt 2a, § 6 ust. 1 i  oraz § 9 uchwały Rady Miejskiej w Karlinie                                    

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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej przyznał stypendia 

na 2021 rok następującym zawodniczkom i zawodnikom Międzyszkolnego Ludowego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego w osobach  : 

1. Filip Szucki, zam. ul. 4 Marca 6/16, 78-230 Karlino – za wybitne osiągnięcia sportowe  

w zapasach oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej oceny z 

zachowania w kwocie = 300,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, począwszy od 

miesiąca lutego 2021 r. 

2. Igor Szucki, zam. ul. 4 Marca 6/16, 78-230 Karlino – za wybitne osiągnięcia sportowe w 

zapasach oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej oceny z 

zachowania w kwocie = 300,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, począwszy od 

miesiąca lutego 2021 r. 

3. Maria Szkudlarek, zam. Garnki 2b, 78-230 Karlino – za wybitne osiągnięcia sportowe w 

zapasach oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej oceny z 

zachowania w kwocie = 300,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, począwszy od 

miesiąca lutego 2021 r. 

4. Mateusz Nowicki, zam. ul. Wigury 5/5, 78-230 Karlino – za wybitne osiągnięcia 

sportowe w zapasach oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej 

oceny z zachowania w kwocie = 200,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, 

począwszy od miesiąca lutego 2021 r. 

5. Natasza Jurkiew, zam. ul. Sawickiej 8, 78-230 Karlino – za wybitne osiągnięcia sportowe 

w zapasach oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej oceny z 

zachowania w kwocie = 200,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, począwszy od 

miesiąca lutego 2021 r. 

6. Nikola Oleksik, zam. ul. Koszalińska 85H/23, 78-230 Karlino – za wybitne osiągnięcia 

sportowe w zapasach oraz uzyskanie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrej 

oceny z zachowania w kwocie = 200,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy, 

począwszy od miesiąca lutego 2021 r. 

 

Jednocześnie na podstawie § 9 ww. uchwały, na wniosek złożony przez Prezesa 

Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego, Pana Wojciecha 

Sadowskiego w sprawie przyznania jednorazowej nagrody pieniężnej dla Pani Angeliki 

Dąbrowskiej, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji Stypendialnej – Burmistrz 

Karlina przyznał  jednorazową nagrodę w formie pieniężnej dla ww. zawodniczki w wysokości 

1.500,00 zł.      


