
Zarzqdzenie Nr 596/ 14" Burmistrza Gminy iMiasta Czenrionka-Leszczyny

zdnia2T listopada 2014 roku

w sprawie pzeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej zmian
w Uchwale Nr )fiVlll/361/13 z dnia I lutego 2013 r. w sprawie okreSlenia
szczegolowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzaj6w
i wysoko5ci stypendi5w sportowych, nagr6d i wyr6inief Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla oe6b fizycznych za osiqgniqte wyniki sportowe.

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(tj. Dz. U. 22013 r., poz. 594 zp62n. zm.),

- wariezku z $ 3 i 4 Uchwaty NrXLI/534/14 zdnia28 lutego 2014 roku
Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach w sprawie szczeg6lowego
sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozytku publicznego lub
organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2O1O r. nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.),
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno6ci statutowej tych organizacji,

zant4dzam, co nastgpuje :
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1 . Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach dotyczqcy zmiany Uchwaty Nr XXVlll/361/13 z
dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie okre6lenia szczegotowych zasad, trybu
przyznawania, i pozbawiania oraz rodzl6w i wysokoSci stypendi6w sportowych,
nagr6d i wyr62niei Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny dla os6b fr4cznych za
osiqgniqte wyniki sportowe.
2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 28.11 2014 r. do 04.12.2014r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednoli\ Dz. U. Z
2010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n.zm.)
4. Wszelkie uwagi i opinie do projeku uchwaly mo2na zglasza6:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy iMiasta),

2) poc q elektronicznq na adres e-mail: rqim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760

5. Udzielanie wyja6niei oraz gzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Mfidziatu Rozwoju Gminy i Miasta.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S I pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.



1.

2.

Nie przedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o K6rq mowa w g 1 pkt
1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o k6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intemetowej Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny.

s4

\Afkonanie Zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi \A/ydziafu Rozwoju Gminy i Miasta.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Burmisrz
Gminul Miasta

Czemionft-LdszczYnY

wgs(gftriszewski

I



BUR.MISTRZ
GMII{Y IMIASTA

['z,eru ronka- l"eszczyny Zficznikdo
Zatzqdzenia Nr 596i 14

Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

z dnia 27 listopada 2014 r.

- PROJEKT_

Uchwata Nr .....................
Rady ieisklejwCzerwioncB.L6zczynach

z dnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwaly Nr XXVllU361/13 z dnia I lutego 2013 r. w sprawie okrcSlenia
szczeg6lrowych zasad, trybu przlznawania, i pozbawiania oraz rodzai6w i wysokogci

stypendi6w sportowych, nagr6d i wyr62niefi Gminy i iasta Czerflionkat$zczyny dla os6b
firycznych za osiQgniQte wyniki sportowe.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. '1, art. 42 ustawy z dnia I marca 1990 roku o samozqdzie
gminnym C. j. Dz. U. 22013 r., Wz.594 z p62n. zm.)

- art.31 ust.3i35 ust.6 ustawy z dnia 25 czeMca 2010 r. o sporcie ( t.j. Dz.U 22014 r., poz.
715)

Rada llieFka w Czet ionce-L6zczynach
uchwala co nast?puje:
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W Uchwale Nr XXVllU361/13 Rady Miejskie.l w Czenwionce.Leszczynach z dnia 1 tutego 2013 r.
w sprawie okreslenia szczeg6lowych zased, trybu ptzyznawania, i pozbawiania oraz rcdzaj'w
iwysokosci stypendiow sportowych, nagr6d iwyr62nieh Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny dla
os6b fizycznych za osiqgniete wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Sl., poz. 2072 z dnia 6 rnatcE 2013 z
p62niejszymi zmianami) wprowadza sie nastepujEce zmiany:

1) w $ 2 ust. 1 pkt 2 otzymuje brzmienie: ,2) zawodniku - nalezy pzez to rozumiec czlonka
klubu sportowego, kt6ry uprawia dyscypline sportu objQtE programem igzysk olimpijskich,,,

2) w $ 2 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje bzmienie: ,5) wysokie wyniki sportowe - nalezy Wzez to
rozumied spelnienie pzez zawodnika (zesp6l zawodnik6w), co najmniej jednego z poni2szych
kryteri6w:
a) uzyskanie miejsca medalowego w igzyskach olimpijskich, mistrzostu,ach Swiata,
mistrzostwach Europy, igrzyskach paraolimpijskich, mistzostwach polski, w tym
096lnopolskiej Olimpiadzie Mlodzie2y lub akademickich mistzostwach swiata, uniwersjadach
letnich lub zimowych,
b) reprezentowanie Polski w konkurencjach objQtych programem igzysk olimpijskich,.

3) S 3 otzymuje brzmienie: "$ 3. l.Pzyznawanie, pozbawianie i wstzymywanie wyptaty
stypendiow sportowych otaz ptzyznautanie nagr6d i udzielanie wyr62nien za wyniki we
wsp6tzawodnictwie sportowym nale2y do wlasciwosci Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, zwanego dalej ,Burmistzem'. 2. Burmistrz wsp6lpracuje z Zespolem ds.
Stypendiow Sportowych, kt6ry opiniuje wnioski stypendialne i proponuje Burmistrzowi
wysokosc stypendi6w dla poszczegolnych zawodnik6w."



W S 4 ust. 3 otzymuje bzmienie: "3. \ rysokosc miesiecznej kwoty stypendium sportowego
wynosi od 200 do 500 zl".
W S 5 skresla sie w ust. 1 pkt 1

S 6 otrzymuje bzmienie: ,,S 6. 1. Wniosek o pairznanie stypendium sportowego sktada
zawodnik lub klub sportowy zzeszajqcy zawodnik6w w Uzqdzie Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendazowego,
uwzgledniajEc wyniki sportowe osiqgniete w okresie 12 miesiecy roku popzedniego. 2.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego w 2015 roku sklada siQ w Uzedzie Gminy i

Miasta CzeMionka-Leszczyny w terminie 30 dni od dnla ogloszenia niniejszej uchwaly w
Dzienniku Ueedowym Wojew6dztwa Slaskiego. 3. Burmistrz okresli w dtodze Zazjqdzenia
wz6r wniosku o ktorym mowa w ust. 1.'
S 7 otrzymuje brzmienie: 

"S 7. Wnioski o ptzyznanie stypendium weMkuje pod wzglQdem
formalno-merytorycznym Vwdzial Rozwoju Gminy i Miasta, kt6ry nastepnie pzedklada
Zespolowi ds. Stypendi6w Sportowych celem zaopiniowania_"
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Vvykonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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