
UCHWAŁA NR X/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2013 w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad 
i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób 

fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 
Dz. U. z 2019, poz. 1468 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688),

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród 
i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów 
prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego 
z dnia 2 grudnia 2013 r. poz. 7058) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:    "2) nagrody i wyróżnienia dla trenerów, będących mieszkańcami 
Miasta Pszów prowadzących  szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe."

2) § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie:  "4. W przypadku osiągnięć w grach zespołowych przyznaje się nagrodę dla 
członka zespołu będącego mieszkańcem Miasta Pszów określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu w sprawie 
określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta 
Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe.”

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień składać 
można do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został 
osiągnięty w Kancelarii Urzędu Miasta Pszów lub przesłać droga pocztową na adres Urząd Miasta Pszów, 
ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (decyduje data stempla pocztowego)."

4) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  "8. Komisja opiniuje wnioski do dnia 2 maja każdego roku."

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  "3. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pszów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pszowie

Elżbieta Idziaczyk
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