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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 1 czerwca 2017 r.
Poz. 3362
UCHWAŁA NR XXXVII/571/17
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 maja 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) 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 IV/47/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia
wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXVII/571/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.
Regulamin
przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości
nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za szczególną aktywność
i uzyskanie wybitnych osiągnięć w działalności sportowej
§1
Wyróżnienia i nagrody pieniężne przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe.

§2
1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w sporcie indywidualnym i zespołowym
zawodnikom zrzeszonym w tyskich klubach sportowych lub będących członkami
tyskiej wspólnoty samorządowej.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są trenerom oraz innym osobom wyróżniającym
się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności
w zakresie sportu.
§3
Nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej za rok poprzedzający w roku przyznania nagrody.
§4
Wyróżnieniami są: plakietki, puchary, dyplomy, inne nagrody rzeczowe.
§5
1. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnień oraz nagród przysługuje:
a) Organizacjom oraz instytucjom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej
działającym na obszarze miasta Tychy,
b) Radnym Miasta Tychy,
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c) Polskim Związkom Sportowym.
2. Zgłoszenia do wyróżnień oraz nagród dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku,
zgodnie z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik do regulaminu.

§6
1. Wnioski o przyznanie wyróżnień oraz nagród można pobrać oraz złożyć w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.
2. Obsługę administracyjno – organizacyjną prowadzi Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Tychach.
§7
1. Oceny wniosków, o których mowa w § 6, dokonuje Rada Sportu Miasta Tychy.
2. Wyróżnienia oraz nagrody przyznaje Prezydent Miasta Tychy.
§8
Nagrodę pieniężną w sporcie indywidualnym i zespołowym wypłaca się jednorazowo na
konto zawodnika.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Tychy, dnia ……………………………
………………………………………………….
imię, nazwisko osoby zgłaszającej/ nazwa podmiotu zgłaszającego
………………………………………………………………………..
adres siedziby
………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy

Prezydent Miasta Tychy

Wniosek
Zgłoszenie do wyróżnienia /nagrody* za osiągnięcie wybitnego wyniku sportowego oraz za
szczególną aktywność i uzyskanie wybitnych osiągnięć w działalności sportowej
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA DO
WYRÓŻNIENIA /NAGRODY
DATA URODZENIA
PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA /
CZŁONKOSTWO W TYSKIEJ WSPÓLNOCIE
SAMORZĄDOWEJ (należy udokumentować)
DYSCYPLINA SPORTOWA
KATEGORIA WIEKOWA
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE, ZA KTÓRE
WYRÓŻNIENIE LUB NAGRODA MA BYĆ
PRZYZNANA (osiągnięcia należy
udokumentować)

…..…………………………………..
Podpis osoby zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego

*właściwe podkreślić
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