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Zarzqdzenie Nr 235/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 czerwca 2018 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacii proiektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly

f.fi'xf_l++a)fz'naay uiej-xie1 w cierwi6nce-Leszczynach z dnia 29 wrzesnia

2017 roku w sprawie 'o1i"'Sr"niu szczeg6towych zasad, trybu przyznawania

iporU"*i"ni, orai roOzalOw i wysokoSci styfendi6w sportowych' nagrod i wyro,nie.

i.r, I fi,f i"rt" Czeruionf a-lesi,zczyny dia osob fizycznych za osiqgnigte wyniki

sportowe.

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

gminnym fl.i. oi. u. z2ol8 r.,foz. 99a z p62n' zm1'w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwalv

iii iiilsdlis z dnia 26 "r"*"u 20'15 roku Rady Miejskiej w czerwionce-

Leszczynach w sprawie ofreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq

dzialalnoSci pozytku pr;i;;;"1; i organizaclairi pozarzqdowvmi i podmiotami

ilil;;;t.l w'art. s ,ti-s-",tt'*v -' ani^'2+ kwietnia 209?-.1.: ojli:11""5"'
pozytfu publicznego io wolontariacie' projektow akt6w prawa mle;Scowego

w dziedzinach dotyczqcyc-h ariai"fnosci staiutowej tych organizac.ii (Dz. Urz, Woj.

Slqskiego 22015 r., Poz. 3888),

zarzqdzam, co nastqPuje :
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1. Przeprowadzic konsultac.le, klo1ygh 
. 
przedmiotem iest projekt uchwaty

w sprawie .riunv uih*'"ty Nr iL/448/17- Rady Miejskiei w Czerwionce-

Leszczynach , 'a"ii is wrzeilnia 201.7 roku w sprawie okreslenia

szczeg6lowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzallw

i wysokoSci ttyp"nOiO* iportiwycn' nagr6d i wyr62niei Gminy.i Miasta

Czerwionka-Le ,r".y'ny dla os6b fiiycznych za osiqgniqterruyniki sportowe

2. Ustalii terrin ptr"p',owadzenia konsultacii od 12 06 do 19 06 201B roku

3. podmiotami ,ptuinionv.i do udziafu' w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oru, poO'rnioty wymienione 
. 
w art 3 ust 3 ustawy z dania

24 kwietnia zooirl-o Jziatatnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(t j. Dz. U.22018 r., poz 450 zp62n'zm).'
+. Wizetkie uwagi i opinie do projektu uchwaty moznazglaszaei

il * iormie-pisJmnii nl io'o 
^Urzgdu 

Gminy i Miasta Czerwionka'

Leszczyny, ,f. paifo*'a g, 44-2gO Czenuionka-Leszczyny (decyduje data

wPlYwu do Urzgdu GminY i Miasta),

2) poczl4etet<tronicinq na adres e-mail sps-n @ czenrvionka-leszczynv pl

Si za podreOnictwem iaksu pod numerem 32 43 11760'

5. W przypaclku ,gto.i"ni; wniosku przez minimum ltzy organizacje- 
por"irqdo*" rrn "poo'ioty wymienione. w art' 3 ust 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o dziatitno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie

6. i. o.. v. zzorc-r., poz. 450 z pitfui'.zm ), konsultagjq fnos-s.miee 
formq

bezpoSredniego, ot*u,tl,go spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki'

6. Udzielanie *viasn[,i oiuz 
'przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych- 

proJer<tu ucnwaty natezy d'o 
'(ompetencji Naczelnika wydzialu spraw

SPolecznYch.



s2

1. Projekt zmiany uchwaly, o kt6rym mowa w $ 1 ust' 1 stanowi zatqcznik do

niniejszego Zarz4dzenia.
z. Niepizeditawienie przez organizacle opinii w terminie okreslonym w $ 1 ust. 2

orn craakceptacie przedsiawionego pro.iektu zmiany uchwaly, o kt6rej mowa

wS1ust. 1.

s3

Sprawozdaniezprzeprowadzonychkonsultacjizostanieprzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne.

itino*i.ro odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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wykon a n ie zar zqdzenia powie rza m N aczel n ikowi wydziatu s praw s polecz nych.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania
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Zalqczntk
do ZazAdzenia Nr 235/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyn}/
z dnia 11 czerwca 2018 t.

- PROJEKT _

Uchwala Nr,.,............. ",..
Rady Miejskiei w czerwionce-Leszczynach

z dnia """""""" 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwaly Nr xL/448/17 Rady Miejskiej w czenrvionce-Leszczynach z dnia

29 wrzesnia 2017 toku w sprawie okreslenii szcieg6lowych zasad'- trybu P.oytlT"li"
i pozbawiania oraz rodzaj6w i wysokosci :typendi6r ' 

sportowych, nagrod i wyroznlen Ltmlny

i Miasta czerwionka-Leszczyny ila os6b fiiycznych za osiEgni?te wyniki sportowe (Dz' Urz'

Woj. SlEskiego z 2017 t., poz' 54271'

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 tlst l'.ai" 42 ustawy z dnia 8 marca 1990.roku

o .r.or.qori" gminnym (t.j Dz. U z'2018 r.' poz' gg4 z Pozl zm 1, w zwiazku z art 31 ust 3 i 35 ust'

o,rt"*v ] oniais c.lrrwid 2010 r. o sporcie (t..i. Dz'u z2017 roku poz 1463 z p62n zm')'

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co nast?Puje:

sl

w uchwale Nr xL/448/17 Rady Mieiskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 29 wrzeSnia 2017 roku

; ;;;;;l; orrestenia szczegbbwvch iasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzai6w

i'*1l!"XoS"i itypenoiow sport6wycn, nagrod i wyrozniel GT'.1y i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla

o.do lirv*nvin za osiqgnigte '*vriirri ipotto*u (Dz. tJrz' woj SlEskiego z 2017 r'' poz' 5427')'

wprowadza si? nastQPujqce zmianY:

W S 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Ustala siq nastQpujqce kategorie nagr6d i ich wysoko6ci:

1) dla zawodnik6w - nagroda indywidualna:
a) I stopnia w wysokosci do 1 500 zl'
b) ll stopnia w wysokosci do 'l 400 zl,

c) lll stopnia w wysokosci do 1 300 zl,

2) dla zawodnik6w - nagroda zespolowa:
a) I stopnia w wysokosci do 5 000 zl,

b) ll stopnia w wysokosci do 3 000 zl,

c) lll stopnia w wysokosci do 2 000 zl,

3) dla trenerow I dzialaczY
a) I stopnia w wysokoscl do 1 500 zl'
b) ll stopnia w wysokosci do 1 400 zl'
c) lll stopnia w wysokosci do 1 300 zl,

a; iienerowi lub dzialaczowi moze by6 ptzyznana iednorazowa nagroda za caloksztalt

dzialalnosci w dziedzinie kultury fizycznej w wysokosci do 1 500 zl'"
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Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

Uchwala wchodzi w zycie Po uPlYwie

Wojewodztwa Slqskiego.
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14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
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