
Zarządzenie Nr 20/16

Burmistrza Trzcianki

z dnia 16 lutego 2016 r.  

w sprawie przyznania wyróżnienia „Trzcianecka Sarenka”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) 
w związku z zarządzeniem Nr 184/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 
2013  r.  w  sprawie  przyznania  wyróżnienia  „Trzcianecka  Sarenka”  osobom 
i podmiotom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Trzcianka oraz zarządze-
niem Nr 10/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania 
Kapituły opiniującej wnioski złożone o przyznanie wyróżnienia „Trzcianecka Saren-
ka” zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się wyróżnienie Burmistrza Trzcianki: „Trzcianecką Sarenkę”, 
za  szczególne  osiągnięcia  dla  dobra  gminy  Trzcianka i  jej  społeczności  –  edycja 
2016, następującym osobom: 

a) kategoria kultura – Pan Tomasz Wyrzykowski,  
b) kategoria sport – Pan Radosław Sołtysiak,  
c) kategoria rolnictwo – Pan Adam Szarek,  
d) kategoria osobowość – Pan Edwin Klessa,  
e) kategoria biznes – Pan Zbigniew Wichniarz,  
f) kategoria lokalna społeczność – Pani Anna Olczak – Hałuszczak, 
g) kategoria Grand Prix Roku – UKS „Kajak”.  

§2.  Wykonanie  zarządzenie  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki.  

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20/16
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 16 lutego 2016 r.   

w sprawie przyznania wyróżnienia „Trzcianecka Sarenka”

W związku  ze  złożonymi  wnioskami  o  przyznanie  wyróżnienia  Burmistrza 

„Trzcianecka Sarenka”, odbyło się w dniu 10 lutego br. posiedzenie Kapituły, która 

dokonała  oceny  wniosków  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym  oraz 

przedłożyła Burmistrzowi propozycje osób do wyróżnienia. 

Burmistrz zgodnie z zarządzeniem Nr 184/13 z dnia 7 października 2013 r. 

postanowił przyznać wyróżnienia w 7 kategoriach, które zostaną wręczone podczas 

uroczystej  akademii  w  dniu  święta  miejsko  –  gminnego  -  3  marca  2016  r. 

w hali sportowo – widowiskowej w Trzciance. 
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