
Uchwała Nr  1112/2015 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 14 września 2015 r. 

 

dotycząca przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego: 

w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród 

Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną 

aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim oraz 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 

sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie 

za osiągnięte wyniki sportowe 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz § 3 Regulaminu konsultowania 

aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Opolskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały nr I/13/2014 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r., Zarząd Województwa Opolskiego 

uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

 

1. Zarząd przyjmuje: 

1) projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków, 

trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa 

Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych 

osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu 

w Województwie Opolskim, 

2) projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 

reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe, 

i rozpoczyna konsultacje. 

2. Przedmiotem konsultacji są: 

1) projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków, 

trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa 

Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych 

osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu 

w Województwie Opolskim,  

2) projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 

reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe. 

3. Projekty uchwał zostaną poddane konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 

wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. 



4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej w trybie podstawowym.                                                                                                                                                                   

5. Konsultacje będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Kultury, 

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

 

§ 2 

 

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Andrzej Buła ……………………………….... 

              Antoni Konopka ……………………………. 

Roman Kolek  ……………………………..... 

              Tomasz Kostuś …………………………...... 

              Grzegorz Sawicki …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. ), jedną z form 

współpracy administracji publicznej z organizacji pozarządowymi jest konsultowanie z nimi 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, a z Radą Działalności Pożytku Publicznego w sferze zadań publicznych. 

Celem konsultacji jest włączenie organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność na terenie Województwa Opolskiego w proces podejmowania decyzji 

bezpośrednio wpływających na ich funkcjonowanie i realizację celów statutowych. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną dla pozyskania informacji oraz opinii na temat 

proponowanych uchwał przyjmowanych przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród Marszałka Województwa Opolskiego, i tym samym 

posłużą dokonaniu wyboru najlepszych rozwiązań. Przy okazji konsultacje przyczynią się do 

aktywizacji organizacji pozarządowych, rozwijania samorządności i kształtowania poczucia 

odpowiedzialności za funkcjonowanie regionu, poprawy współpracy w myśl idei leżących 

u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej. 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu 

Województwa Opolskiego. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę 

uczestniczących w nich podmiotów. Nieprzedłożenie przez organizacje pozarządowe 

wniosków i uwag w terminie wskazanym w harmonogramie oznacza rezygnację z prawa do 

ich wyrażania w konsultowanej sprawie. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


