
UCHWAU Nr 262/XXV/2016 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z poin. zm.) oraz 5 8 ust. 7 uchwaty Nr 94/X/2011 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie okreilenia szczegotowych zasad i trybu 

przyznawania i pozbawiania stypendiow, nagrod oraz wyroznien za wysokie osiqgniqcia 

w dziedzinie sportu, zmienionej uchwatq Nr 294/XXX11/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

30 stycznia 2013 r. oraz uchwatq Nr 61/V1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 

2015 r., Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu przyznaje siq nagrodq w wysokoici 1.000 zt 

(stownie: jeden tysiqc ztotych) dla Pana Bartosza Szydtowskiego. 
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Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

RM Miej 'a k?:k 



Uzasadnienie do uchwaty w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 

w dziedzinie sportu 

Pan Bartosz Szydtowski jest dtugoletnim pitkarzem pierwszej druzyny seniorow Sokota 

Serock, z ktorq osiqgnqt bardzo dobre wyniki w rozgrywkach ligowych. Jest podstawowym 

zawodnikiem stanowiqcym o obliczu druiyny. 

Kandydat do nagrody od urodzenia jest mieszkancem Wierzbicy i wychowankiem klubu 

sportowego Sokot Serock. Grat wczeiniej w druzynach mtodzieiowych. Pan Bartosz Szydtowski 

rozpoczqt treningi w klubie Sokot Serock w roku 1997. W roku 2004 awansowat wraz z druiynq 

Juniorow Mtodszych do Mazowieckiej Ligi Juniorow Mtodszych. W roku 2005 zadebiutowat 

w seniorskich rozgrywkach w lidze okregowej. W roku 2012 przeszedt do druiyny Legionovia 

Legionowo i przyczynit siq do awansu druiyny z Ill do II ligi szczebla centralnego PZPN. 

W barwach Legionovii zadebiutowat rowniei w rozgrywkach II ligi. Od roku 2013 wystepowat 

w barwach Bugu Wyszkow na poziomie IV ligi, skgd w 2015 roku wrocit ponownie do druiyny 

Sokota Serock. 

Swojq osobq promuje gminq Miasto i Gmina Serock. W catym regionie jest znany jako 

dobry pitkarz z Serocka. Jest przyktadem na to, ze w Serocku moina trenowad i rozwijaC siq, 

realizujqc wtasne pasje na wysokim poziomie. 


