ON.0022.822.2022
Uchwała Nr 822/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 2 uchwały
Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych
za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5798) –
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się nagrody okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego dla osób fizycznych,
które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej określonych w załączniku
do uchwały.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mają charakter pieniężny.

1.
2.

§ 2.
Na nagrody, o których mowa § 1. przeznacza się łączną kwotę w wysokości 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Środki na nagrody, o których mowa w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie powiatu
na 2022 rok w dziale 926, Rozdziale 92695, § 3040.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 822/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 17 maja 2022 r.

Wykaz przyznanych nagród dla osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej
Lp.

1.

2.

Zawodnik

Osiągnięcia sportowe

Magdalena
Żebrowska

II miejsce

Bartłomiej
Wiśniewski

III miejsce

Stopień
nagrody

IV

w skoku w dal podczas
66. PZLA Halowych
Mistrzostw Polski w
Toruniu.

w biegu przełajowym na
1000 m. chłopców rocznik 2008, podczas
XXIV Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Kamionie.

V

Wnioskodawca

Klub Sportowy
AZS AWF
Katowice

Miejski Klub
Lekkoatletyczny
w Myszyńcu

Wysokość/wartość
nagrody (w zł)

1.500,00

1.000,00

