
BURMISTRZ
GMII\V t MIASTA

('zerw ronka- Leszczyny
Zarzqdzenie Nr 507/16

Burmistrza Gm i ny i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 8 listoPada 2016 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji proieKu uchwaly t t!-'3yi"- =T]Ty.,",Y"ly
pr'XXVIttlgOtli3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnra 1 lulego

zotg rotu w sprawie ott6st"ni" szczeg6lowych zasad, trybu przyznaw.ania

i iniUawiania oraz rodzaioi i wysoko6ci stypendi6w sportowych,nagr6d i wyr62nieh

U;ily-i Miffi cr"*io'"r."-L"ir"ryny dti' os6b fizycznych za osiqgniete wyniki

sportowe

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie

gminnym tii. Oz. U. z 2016 r-, poz 4!6 z'p62n' zm )' art 5 ust 2 pkt 3 i. 4 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 ;k; L dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

itiliji. u. z ioia r, poz. zts i piin' zm )' w zwiqzku z $ 3 i 4 uchwatv Nr lX/1 38/1 5

z dnia 26 czeuvca zors ,o[' {uJv rrai"jlt i"i w czerwionce-Leszczynach w sprawie

okreSlenia szczeg6towego .p"to'o' kbnsultowania z radq dzialalnosci go;VtXy

orlfi.r."g" i orginizaciJmi pJzarzeao*V*i i podmiotami wymienionymi w art 3 ust'

5"-ffiril-; 
-'iiia zi r",'i"t*i 200i r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie, projektow ailt6* pt"'" 
'iejscowego 

w dziedzinach^lglyczacVch

dzialalno6ci statutowej tycfr organiiacii (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015 r'' poz'

3888),

1.

zarzqdzam, co nastqPuje :

s1

Przeprowadzic konsultac.ie, kt6rych nrzglqot9m. iest projekt uc.hwaly

;il;ffi;iany uchwaiv'N. xivtttlg'6tlte Radv Mieiskiej w czerwionce-

i-J;;;;"h , ania t tuteloiora roru w sPrawie okreslenia szczegolowych

zasad, trybu pr.y.nu*"i1,-i pozuawianiV o'a.' rodzaj6w i- wysoko6ci

stvoendi6w sportowych,nagiOA i wyr62niefr Gminy i Miasta Czeruionka-

i jJ^rv"v-or" os6u fizycznych za osiqgnigte wyniki-sportowe'

u;;ii6i;iff r"epro,i,ao,6nia ttonsuiiacli oo 5't t 'zoto r' do 15'11'2016 r'

;;;;;i ffinwnionvmi-Jo 'oti"r' 
w konsultaciach iest Gminna.Rada

Dziatalno6ci Po2ytku e,Ufit-"lo-n" terenie.G.liny i Miasta Czenivionka-

Leszczyny i organizacie poiui'A"do*" oraz podmioty wymienione t'3f 3 y:tl

ililil, Oinia z+' r<wietnia'2003 r', o dzialalnosci pozytku publicznego

i" ;;T;'J,"il;'it"r..i i"o."iiiv Dz' u' z 20 16 r'' .poz' 23e z po2n' zm')'

ilr;;lki; il;gi i opinie do proiektu uchwalv molnazglaszae"

1) w formie pisemnei tI' "oilt' 
u"gitu Gminy i Miasta Czerwionka-

i!"rtrrnr, rr.' Parkowi g, iiieo czerwionka-Leszczyny (decyduje data

wptywu O6 Urzqdu GminY i Miasta)'

2\ poczt4elektronlcznq nu 
"Jt"tZlrn"il 

rgim'n@czejwionka-leszczynv'com'pl

ii I. pE,"i"ilwvem fiksu pod numerem 3?!:1!!:0 . , .- --:--^:^
ii-Trivpaoru zgicszenia wniosku ptzez minimum ltzy organlzacle

pozarzadowe lub podmioif *V''"nion"' 1 .?rt' 
3 ust 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o oziaritnodci poiytku publicznego i o wolontariacie (ti Dz.

U. Z 2016 r, poz. 239 . pO:zi-' z:i) [ub na.wniosek Rady' konsultacje mogq

i,i"7 ioi.e bezpoSred niego, otwartego spotka nia'

2.
J.

4.

5.



6. Udzielanie wYla5niei oraz
projektu uchwalY nale2Y

SpolecznYch.

orzvimowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

d'o 'kompetencji Naczelnika Wydziatu Spraw

s2

Projektuchwaly,okt6rymmowawslust'lstanowizal4cznikdoninielszego
Zarz4dzenia.
r,rielizeostawle nie przezorganizacje opinii w.terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2

o.ii.u akceptacig przeJstawionego projektu uchwaly' o kt6rej mowa

wSlust. 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
il;;;A;iia, o kt6rvm mowa w ust l Burmistrz zalqczv wtasne

ilr;;l;ko;a"oSnie uzysr'anycn opinil i opublikuje je na stronie internetowej

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

1.

2.

1.

2.

s4

VvVkonanie zarzqdzeniapowierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych'

s5

Zaz4dzeniewchodzi w Zycie z dniem wydania'

ilr,.,l/ta,'--,rnin?/l,lia$,a
i";ze.wiorl(a -l-eszczyn y

wrrr'A.{tlewski



BURI}tISTNZ
GMINY IMIASTA

('zerw ionka-Leszczyny

Zalacznik
do 2arzqdzenia Nr 507/16
Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka - LeszczYnY
z dnia 8 listopada 2016 r.

- PROJEKT -
Uchwala Nr .....'........"""'

Rady Miejskiel w Czerwionce'Leszczynach

z dnia """""""" 2016 roku

w sorawie: zmiany uchwaly Nr XXVlll'351'13 z. dit11.llf-qt 2013 r' w sprawie okre6lenia

siczegolowych zasaO, tryUu ptzyznawania i pozbawiania oraz rodzai6w i wysoko6ci

stypendi6w sporto*v"n, n"g';; i;Jt?iiil?'6'ii'v irtri""ta czerwionka-Leszczvnv dla os6b

":zyr;iny "i' osiegniete wyniki sportowe'

Na oodstawie: art 18 ust 2 pkt 15' art 40 ust l'.art 42 rtstawv z dnia I marca 1990 roku o

samorzadzie sminnym t i" tj ;ii'1;-;'1;' 4462pozn zmt w ziiazkuzart 31 ust 3i35ust

6 ustawy z dnia 2sczerwca 20ld r''o'Jp;;i;i ti oi i i zorc t" poz lT6 z p6zn zm )

Rada Mieiska w Czerwionce'Leszczynach
uchwala co nastePule:

sl

W Uchwale Nr )UVllU361/13 Rady Mieiskiej w CzeMionce-Leszczvnach z dnia 'l lutego 2013 r

w sorawie okresrenia .r.r"go,Ii'y"il 7".i1, tryou p..y..nu*uiii'i pozbawiania oraz rodzai6w

i wvsokosci stypendi6w .p"n"*i"'i, *-giiJ"i *yiOZniLn'O.iny i lritiasia CzeMionka-Leszczyn-y dla

os6bfizvcznvch."osiagniet"*lnliliffii'i tti'o? U" w"i Sr'''poi rsozzdnia13marca2015)

wprowadza siQ nastepujqce zmlanY:

l\ w 6 2 ust l pkt 2 otzymuie bzmienie: "2) zawodniku - nalezy pzez to rozumie6 osobq

,, f';;'ru:f;ll3?::'j:'$iffi":lllilititfi!|r* brzmieniu: "c) 
uzvskanie slez-eefrnvch

osiasniQc sportowvch "/"'ffi;il:i;;;i1i'1i1g,-'11i"n 
niz *vhi"i,',ione w pkt 5 rit a i b

majqcych wysoka range li"iti*a biorqc pod uwagQ tn"St"ni" o'n"l dyscypliny sportu' bad'

w szczes6lnv .potoo plo"nlJjiivb'itdl fui"tt" cierwionka-Leszczvnv"'

3) wS2 ust l pkt o otoy"il-tt'ienie: "61 
wybitne osiagniecia w dzialalnosci w zakresie

sportu - n l"'y prz"it'ii'ti'-,ni"J 
""t6g6inE 

aktw;;si trener6w oraz innvch os6b

wyroznia.iqcych t'e ot'egnliti"'i * dzialalnosci t.o1Ty"i 
"

4) w S 5 ust. 1 pkt 2 otrzy'i'il-nrz'i"nie: "2) 
osiqgnAl wysoki wynik sportowy' o kt6rym mowa w

r.r i,iT::rtil 4 otrzvmuie.brzmi".l':r.,,{ *:Yffn:"Xg il"LiTt:k 
sportowv i prosram

szkolenia 
"porto*ego 

tgJi"ni" ' 
*ti"txil"i'' o ktorym.mowa w S 6 ust 1"'

6) S 7 otrzymuje n"mienL' "$ 
T Wnioski o^pfytn?l1"" tt'oenJium weryfikuje pod wzglgdem

formalno-merytory"tnvi wi'i'l'r Spraw Spolecznycn 
-u'rledu 

Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczvnv, *,u', nu""u*'l" ft*il;;"-2;;porc*i Jt-sivpendi5w Sportowvch celem

zaoPiniowania",

7) w S I Pkt 3 skresla siQ'



w S 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,, 3 Nagroda lub wyr6znienie- przyznawane sa za wysokie

wvniki soortowe, o ktorych ,"*;; i;;;ii-prt s tuu ia wyUltne osiqgniQcia w dzialalnoscr w

iJrresid sportu o kt6rych mowa w S 2 ust l pKt o-'

T'*

s2

Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

s3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Wojew6dztwa Slqskiego'

rnllslt/.
y ; Miasta
ka-l.a9z.izynv

aniszewski


