
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/285/2021 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku 

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz po 

zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku 

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 

osiągnięcia w działalności sportowej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 6603) w ten sposób, 

że w załączniku uchwały: 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę albo jedno 

Wyróżnienie w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w okresie wskazanym w ogłoszeniu 

Organizatora, o którym mowa w § 10 niniejszego regulaminu. W przypadku uzyskania wyniku sportowego 

uprawniającego do otrzymania kilku Nagród i Wyróżnień przyznaje się jedną Nagrodę wyższego stopnia.", 

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wnioski należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym 

mowa w § 10. W przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data nadania wniosku w placówce 

pocztowej.", 

3) § 10 otrzymuje brzmienie: "O możliwości i terminie zgłaszania kandydatur do Nagrody lub Wyróżnienia 

Organizator powiadamia przez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Termin zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż 30 dni 

kalendarzowych od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.". 

§ 2. W 2021 roku dopuszcza się przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej uzyskane w 2019 roku, na podstawie wniosków 

złożonych w 2020 roku. W przypadku takim nie stosuje się § 10 Regulaminu przyznawania Nagród 

i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności 

sportowej stanowiącego załącznik do uchwały, o której mowa w § 1. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.          

  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Krzyżak 
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