
UCHWAŁA NR XVII/182/20 
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020r. 
w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób 

osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. 
z 2019r., poz. 1468) 

Rada Powiatu 
uchwala: 

§ 1. Zmienić Załącznik do Uchwały Nr XV/163/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020r. 
w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających 
wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w ten sposób, że: 

1. § 4. ust. 5. otrzymuje brzmienie:  

"5. Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna do dnia 

15 czerwca 2020 roku, a w latach następnych do 31 stycznia roku, w którym nagroda ma być przyznana. 

Decyduje data wpływu do urzędu". 

2. § 5. otrzymuje brzmienie:  

"§ 5. Wyłonienie laureatów nagród następuje najpóźniej do 30 września 2020 roku, a w latach następnych do 

dnia 31 marca danego roku i ma charakter uroczysty".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

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

Śląskiego.  

 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Paweł Sadza 
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UZASADNIENIE

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r., z kolei od 20 marca 2020 r. w jego

miejsce wprowadzony został stan epidemii, w związku z występowaniem na terenie kraju zakażeń

koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19. Efektem była

i jest zmiana funkcjonowania wielu instytucji publicznych.

W związku z powyższym wydłuża się temin składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty

Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasad

i trybu ich przyznawania.
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