
Uchwala Nr 145lXIV12019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 patdziemikal019 r.

w sprawie przyznania wyrótnienia za wysokie osiqgnięct« w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 12 ust. 8 załącznika do uchwały Nr 2651XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu, Rada Miejska
w Serocku uchwala, co następuje:

§1

Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznaje się wyróżnienie w postaci statuetki dla
Pana Ryszarda Swiąteckiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

" .



Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia za wysokie osiągnięcia
w dziedzinie sportu

Pan Ryszard Świąteckiod 19lat związany jest ze szkołą w Woli Kiełpińsklej (15 lutego
2000 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej).
To nauczyciel, wychowawca, sportowiec, kibic zaangażowany w rozwój sportu na terenie
gminy. Nie liczy godzin spędzonych w sali gimnastycznej i na boisku. Poświęca prywatny czas
na zajęcia sportowe z młodzieżą również w wakacje i weekendy.

Dba o infrastrukturę sportową, inicjuje liczne zawody, np. od pięciu lat organizuje
Dzień Piłkarza, w którym bierze udział cała szkoła, dwa razy w roku organizuje rozgrywki
między nauczycielami a uczniami, sportowe biwaki, rodzinne turnieje, np. w tenisie stołowym,
mistrzostwa szkoły w szachach, turnieje trójek piłkarskich, szkolny dzień sportu.
Uczniowie i drużyny zajmują punktowane miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży na
etapie powiatowym i międzypowiatowym- tym samym rozsławia gminę Serock na polu
sportowym.

Pan Ryszard Świątecki pracował również przez długi czas jako trener piłki nożnej
w OSiR Sokół Serock wychowując i szkoląc piłkarzy z terenu naszej gminy.
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