
UCHWAŁA NR XLIV/637/2014
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 października 2014 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

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 
3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715) 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 w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) jest reprezentantem klubu sportowego, mającego siedzibę na terenie powiatu 
raciborskiego;”. 

§ 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 grudnia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XXXVIII/531/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz określono zasady ich 
przyznawania i pozbawiania. Tym samym, zawodnikowi mogło zostać przyznane stypendium 
sportowe jeżeli spełniał łącznie warunki określone w §6 Regulaminu przyznawania 
i pozbawiania stypendiów sportowych finansowanych z budżetu Miasta Racibórz stanowiący 
załącznik do ww. uchwały. Jednym ze wspomnianych wymogów było reprezentowanie klubu 
sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Racibórz. Celem zwiększenia liczby 
potencjalnych beneficjentów stypendium sportowego Miasta Racibórz, zasadnym jest 
umożliwienie zawodnikom trenującym w klubach sportowych znajdujących się na terenie 
powiatu raciborskiego ubieganie się o rzeczone świadczenie. W związku z powyższym zachodzi 
konieczność podjęcia 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 16 września do 30 września 
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.
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