
 

 

UCHWAŁA NR X/205/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 29 października 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom 

osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom 

i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej 

Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

715, z 2015 r., poz. 1321) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 20145 r., poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/487/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe 

oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 8 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu.”. 

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w Departamencie Edukacji, Sportu 

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie do 31 grudnia każdego roku.”. 

3. W § 12 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  jeden pracownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, jako 

sekretarz wyznaczony przez Prezydenta Miasta Elbląg.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Jerzy Wilk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 4207
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