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UCHWAŁA NR VI/64/2011
RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia 

w sporcie. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 i 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 
5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857) 

Rada Powiatu w Żywcu 
uchwala co następuje: 

§ 1. 
W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr V/55/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne 
osiągnięcia w sporcie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb 
przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów osiągających 
wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym w roku 
poprzedzającym przyznanie nagrody. 

2) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla zawodników 
i trenerów reprezentujących stowarzyszenia sportowe działające na terenie Powiatu 
Żywieckiego. 

3) W § 2 dodaje się pkt 3 , który otrzymuje brzmienie: „Zarząd Powiatu w Żywcu może pozbawić 
nagrody lub wyróżnienia po otrzymaniu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który 
otrzymał nagrodę lub wyróżnienie, w wyniku stosowania przez tego zawodnika dopingu, 
w którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010, Nr 127, 
poz.857 z późn. zm. ). 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Edward Płonka


