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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród
Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy
sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie
Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1468, 2251) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 160/VIII/2019 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2019 r., poz. 3696) uchyla się ust. 2 i 3 § 8, który otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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Uzasadnienie
Zmiany uchwały dokonuje się w związku z pismem Wojewody Opolskiego (Wydział Prawny i Nadzoru)
nr PN.III.4131.1.150.2019.AR z dnia 6 grudnia 2019 r. nakazującym uchylenie przepisu stanowiącego naruszenie
art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468, 2251) zawartego
§ 8 ust. 2 i 3 o następującej treści:
„2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Namysłowa ma prawo przyznania nagród z pominięciem
warunków i kryteriów określonych w niniejszej uchwale.
3. Burmistrz Namysłowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia wniosków o przyznanie nagród
bez podania przyczyny, w całości lub w części.”.
Projektodawca: Burmistrz
RK/PO

Id: BF18EE95-8B4A-46A0-93FF-E508C526DC4B. Projekt

Strona 1

