
UCHWAŁA NR XV.93.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XIII.155.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 1 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Dokonanie zmiany w załączniku do Uchwały NR XIII.155.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 
1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w następujący sposób:

1. Dodaje się w § 7 ust. 2a w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent może 
w każdym czasie przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę znaczenie 
danego sportu dla budowania silnej marki Miasta Jastrzębie-Zdrój w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, 
piłka siatkowa, hokej na lodzie, tenis stołowy i judo.  Nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznane 
w kategorii seniorów, wysokość nagrody pieniężnej ustala się w kwocie od 2.500,00 zł. – 1.200,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Szereda

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 października 2019 r.

Poz. 6674
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