ZARZĄDZENIE NR 430/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zmianami); Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18
kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co
następuje: :
§ 1. Na podstawie złożonych wniosków oraz opinii Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
przyznaję:
1. Nagrody dla szkoleniowców za wieloletni twórczy wkład w rozwój krapkowickiego sportu oraz za
osiągnięcia sportowe i pracę z młodzieżą:
1) Jolanta Jochymek – nagroda w wysokości 600,00 zł
2) Józef Bienias – nagroda w wysokości 600,00 zł
2. Wyróżnienie dla Klubu Wędkarskiego „RELAX” z okazji 15 rocznicy istnienia klubu za organizowanie
rekreacyjnych imprez wędkarskich dla mieszkańców naszej gminy i propagowanie wędkarstwa wśród dzieci
i młodzieży – wyróżnienie w formie świadczenia niepieniężnego (kamizelki polarowe).
§ 2. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
Nieniejsze Zarządzenie wydaje sie na podstawie § 20 Uchwały Nr XII/ 178/2012 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
W związku z powyższym wydanie Zarządzenia jest zasadne.
Sporządziła: Malgorzata Meisner - Wydział Organizacyjny, sportu i Turystyki
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