
Uchwała Nr XLIX/675/2010
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Jaworzna
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/
650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendium sportowe oraz nagrodę i wyróżnienie Miasta Jaworzna dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2

1. Nadaje się stypendium, o którym mowa w § 1 nazwę "Stypendium Sportowe Miasta Jaworzna".
2. Nadaje się nagrodzie, o której mowa w § 1 nazwę "Sportowa Nagroda Miasta Jaworzna".
3. Nadaje się wyróżnieniu, o którym mowa w § 1 nazwę "Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna".

§ 3

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia
określa Rada Miejska w Jaworznie w budżecie miasta.

§ 4

Przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Miasta Jaworzna określony
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przyjmuje się Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego
Wyróżnienia Miasta Jaworzna określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§ 7

Tracą moc uchwała Nr X/108/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
w mieście Jaworznie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sporcie kwalifikowanym
oraz uchwała Nr XXXVIII/454/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
ustanowienia nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek
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