
UCHWAŁA NR XVII/213/2016
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/531/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 marca 
2014 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz z późn. zm.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz 
art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176) oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. W "Regulaminie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych finansowanych 
z budżetu Miasta Racibórz" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/531/2014 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez 
Miasto Racibórz z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 5 dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski młodzików;”.

2) w § 7 w ust. 2 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) za wynik wskazany w § 6 pkt 5 lit. n:

a) za zajęcie I miejsca - 200 zł;

b) za zajęcie II miejsca - 150 zł;

c) za zajęcie III miejsca - 100 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2016 r.

 

 Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz
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Uzasadnienie
Celem zwiększenia liczby potencjalnych beneficjentów stypendiów sportowych Miasta 

Racibórz o zawodników odnoszących sukcesy podczas Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski 
młodzików, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono 
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 23 lutego 2016 r. do 7 marca 2016 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Raciborską Radę Działalności Pożytku 
Publicznego.
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