
UCHWAŁA Nr t y .  40 .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Dariusza 
Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego -  Sędziów piłki 
ręcznej na szczeblu centralnym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz 
§ 64 ust.l pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia 
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony 
dla Powiatu Sierpeckiego” Panu Dariuszowi Mroczkowskiemu oraz Panu 
Jakubowi Mroczkowskiemu -  Sędziom piłki ręcznej na szczeblu centralnym, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący Zarządu

2) Jarosław Ocicki -  Członek Zarządu

3) Sławomir Krystek -  Członek Zarządu

4) Andrzej Cześnik -  Członek Zarządu

5) Kamil Różański -  Członek Zarządu



PROJEKT
OŚWIADCZENIE Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia.................. 2019 roku

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba 
Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

Na podstawie § 29 ust. 1 lit „c” Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu 
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz 
§ 5 Regulaminu Przyznawania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 122.20.2012 
z dnia 24.02.2012 r. - Rada Powiatu pozytywnie opiniuje nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” Panu Dariuszowi Mroczkowskiemu 
oraz Panu Jakubowi Mroczkowskiemu braciom, rodowitym Sierpczanom.

Z sierpeckim szczypiomiakiem związani są od najmłodszych lat. Od drużyn 
juniorskich po drużynę seniorską byli związani z jednym klubem 
„Kasztelan,, Sierpc. Sympatię do piłki ręcznej zaszczepił im tata Zbigniew 
Mroczkowski.
Po zakończeniu kariery zawodniczej postanowili nie rozstawać się 
z ukochaną dyscypliną i zdecydowali się na spróbowanie swoich sił 
w sędziowaniu piłki ręcznej.
Od 2005 roku są sędziami piłki ręcznej na szczeblu centralnym. W 2007 roku 
otrzymali nominację do sędziowania meczów piłki ręcznej drużyn biorących 
udział w najwyższej klasie rozgrywkowej tj. Superlidze kobiet i mężczyzn. 
Sędziują na terenie całej Polski.
Ponadto biorą udział w wielu turniejach organizowanych w Polsce 
(międzynarodowych i międzypaństwowych).

Podczas swojej kariery sędziowskiej prowadzili już kilka ważnych 
spotkań np: mecz o złoty medal mistrzostw Polski kobiet, o brązowy medal 
Mistrzostw Polski mężczyzn, o brązowy medal mistrzostw Polski kobiet czy 
Finał Four pucharu Polski kobiet i mężczyzn.
Obecnie sędziują Ligę Zawodową Mężczyzn. Mecze są transmitowane przez 
stację nSport. Podczas sędziowania meczów w różnych miastach Polski starają 
się promować miasto i powiat sierpecki.


