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UCHWAŁA NR IV/47/11
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności 
sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) i po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Komisję Finansów Publicznych. 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

Ustanowić wyróżnienia i nagrody miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowić 
nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 2 

Przyjąć warunki oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród 
pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szczególną aktywność i uzyskanie wybitnych osiągnięć 
w działalności sportowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody są określane w uchwale budżetowej 
Miasta Tychy. 

§ 4 

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy. 

§ 5 

Traci moc Uchwała Rady Miasta nr 0150/X/229/07 w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania 
wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe 
w sporcie kwalifikowanym. 

§ 6 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Tychy 

mgr Zygmunt Marczuk
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Załącznik do Uchwały Nr IV/47/11

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

REGULAMIN 

Zalacznik1.pdf

