
ZARZĄDZENIE NR 213/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXV/769/01 Rady
Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu
„Przyjaciela Sportu”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z  2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  Prezydent Miasta Krakowa zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu”.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały LXXXV/769/01
Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu
„Przyjaciela Sportu” przekazywany niniejszym zarządzeniem Radzie Miasta Krakowa
uwzględnia propozycję Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu” z dnia 12 listopada
2003 roku dotyczącą zmiany terminu przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu”
A.D.

Zasadna jest również zmiana terminu zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu
„Przyjaciela Sportu” A.D.

Uzupełnia się również uchwałę oraz regulamin konkursu na honorowy tytuł
„Przyjaciela Sportu” A.D. o dodatkowe przepisy, ułatwiające procedurę wyłaniania
kandydatów do tytułu oraz realizację konkursu.



Druk Nr ...........                                                                         Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA  NR
Rady Miasta Krakowa

          z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września
2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568/, art. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 81 poz. 889, zm.: z 2001 r. Nr 102 poz. 1115, z 2002 r. Nr 4 poz. 31, Nr 25 poz.
253, Nr 74 poz. 676, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112, Nr 207 poz. 1752, z 2003 r. Nr 203
poz. 1966/ Rada Miasta Krakowa uchwala,  co następuje:

§ 1.

1. W uchwale nr LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r.
w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu” wprowadza się
następujące zmiany:

1)   § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Środki finansowe na realizację wydatków, o których mowa w ust. 1 znajdują pokrycie
w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa
na rok bieżący, w którym przyznawany jest tytuł.”

2) W załączniku do  uchwały, o której mowa w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w preambule regulaminu konkursu po słowach: „Kierując się intencją wspierania,
prowadzenia i rozwoju działalności w zakresie kultury fizycznej,” dodaje się słowa:
„na terenie Gminy Miejskiej Kraków”,

b) § 1 ust. 1 pkt a otrzymuje brzmienie:
„ a/ pierwsza kategoria:
najciekawsza forma i efektywność wspierania kultury fizycznej w prowadzonej
działalności społecznej lub kulturalno-artystycznej - według kryteriów określonych przez
Kapitułę honorowego  tytułu „Przyjaciela Sportu”,

c) w § 3 dodaje się zdanie:
„Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.”,

d) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenia kandydatur należy składać w terminie do 31 marca każdego roku
następującego po roku, którego wniosek dotyczy, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Krakowa.”,



e) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Po rozpatrzeniu kandydatur Kapituła honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu”
przedstawia Prezydentowi Miasta Krakowa wniosek zawierający kandydatury do tytułu
do dnia 30 kwietnia  każdego roku. Prezydent Miasta Krakowa przyznaje tytuły w drugim
kwartale każdego roku za rok ubiegły.”

f) dodaje się § 9 w brzmieniu:
„W przypadku braku zgłoszeń kandydatur do honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu” lub
braku wniosku o przyznanie tytułu przedstawionego przez Kapitułę – honorowego tytułu
„Przyjaciela Sportu” w danym roku nie przyznaje się.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nr LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu”
pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały LXXXV/769/01
Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu
„Przyjaciela Sportu” przekazywany niniejszym zarządzeniem Radzie Miasta Krakowa
uwzględnia propozycję Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu” z dnia 12 listopada
2003 roku dotyczącą zmiany terminu przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu”
A.D.

Zasadna jest również zmiana terminu zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu
„Przyjaciela Sportu” A.D.
Uzupełnia się również uchwałę oraz regulamin konkursu na honorowy tytuł „Przyjaciela
Sportu” A.D. o dodatkowe przepisy, ułatwiające procedurę wyłaniania kandydatów do tytułu
oraz realizację konkursu.


