
Zarządzenie . JP.J. /VII/2015 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 marca 
2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza i § 10 ust. 2 
załącznika Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
z 20 listopada 2014 r. poz. 4088) 

§ 1. W zarządzeniu Nr 64/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 
przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014 wprowadzam następujące 
zmiany: 
1. Zmieniam w następujący sposób wysokość stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza 
za rok 2014, przyznanych zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka" w Zgierzu, 
ustalonych w załączniku do zarządzenia: 
1) Aleksandrze Róg - stypendium określone w pkt 3 tabeli podwyższam w okresie wrzesień -
grudzień 2015 r. do kwoty 150 zł miesięcznie; łączna kwota stypendium przyznanego 
stypendystce w roku 2015 wynosi 1.080 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych); 
2) Hannie Górskiej - stypendium określone w pkt 4 tabeli podwyższam w okresie wrzesień -
grudzień 2015 r. do kwoty 150 zł miesięcznie; łączna kwota stypendium przyznanego 
stypendystce w roku 2015 wynosi 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych); 
3) Radosławowi Olczykowi - stypendium określone w pkt 5 tabeli podwyższam w okresie 
wrzesień - grudzień 2015 r. do kwoty 150 zł miesięcznie; łączna kwota stypendium 
przyznanego stypendyście w roku 2015 wynosi 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 
złotych); 
4) Wiktorowi Snarskiemu - stypendium określone w pkt 7 tabeli podwyższam w okresie 
wrzesień - grudzień 2015 r. do kwoty 150 zł miesięcznie; łączna kwota stypendium 
przyznanego stypendyście w roku 2015 wynosi 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 
złotych). 
2. Zmieniam w następujący sposób wysokość stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza 
za rok 2014, przyznanego Roksanie Zasinie, zawodniczce Zgierskiego Towarzystwa 
Atletycznego, ustalonego w załączniku do zarządzenia: 
1) stypendium określone w pkt 13 tabeli podwyższam w okresie wrzesień - grudzień 2015 r. 
do kwoty 400 zł miesięcznie; łączna kwota stypendium przyznanego Roksanie Zasinie w roku 
2015 wynosi 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Zgierza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 4. Zarządzenie podl€^a^pg~łq§z«|iiu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 

z a r z ą d z a n i , co następuje: 

14 dni. 


