Goleszów, 7 listopada 2017 r.

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie dot. projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Konsultacje projektu uchwały zostały przeprowadzone w dniach od 29 września do
13 października 2017 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów, na stronie
internetowej www.goleszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
Goleszów, ul. 1 Maja 5.
W ramach konsultacji, w wyznaczonym terminie cztery kluby sportowe wniosły
następujące uwagi co do treści projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte
wyniki sportowe:
1) § 1 pkt 1 uchwały – zmienić zapis na „Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane
zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów raz w roku.”;
2) § 1 pkt 2 lit. l uchwały – zapis „sporty walki” zamienić na „sporty walki objęte
programem olimpijskim”;
3) § 1 pkt 2 - dopisać dyscyplinę „Enduro – sporty motocyklowe”;
4) § 1 pkt 2 i pkt 3 uchwały - przesunąć dyscyplinę badminton z wyróżnień (pkt 3) do
nagród (pkt 2);
5) § 1 pkt 5 pkt b uchwały- wykreślić zapis „działające na terenie gminy”;
6) załącznik nr 2 do uchwały, Wysokość i rodzaj nagród oraz wyróżnień – rozgraniczyć
wysokości nagród dla miejsc od 1 do 3;
7) załącznik nr 2 do uchwały, Wysokość i rodzaj nagród oraz wyróżnień, Nagrody pieniężne:
a) Igrzyska Olimpijskie, miejsca od 1 do 30, wysokość nagród od 1200 zł (30 miejsce)
do 4000 zł (1 miejsce),
b) Mistrzostwa Świata, miejsca od 1 do 15, wysokość nagród od 1000 zł (15 miejsce) do
3000 zł (1 m),
c) Mistrzostwa Polski, miejsca od 1 do 5, wysokość nagród od 900 zł (5 miejsce) do
1200 zł (1 miejsce);
8) załącznik nr 2 do uchwały, Wysokość i rodzaj nagród oraz wyróżnień, Nagrody rzeczowe:
a) zwiększyć wysokości nagród rzeczowych w Mistrzostwach Śląska i Pucharze Śląska jest „od 250 zł do 300 zł” propozycja „od 450 zł do 550 zł”,
b) dopisać w kolumnie „Rodzaj zawodów” Mistrzostwo na szczeblu międzynarodowym,
Puchar na szczeblu międzynarodowym;
9) załącznik nr 2 do uchwały - dokonać zmian w zakresie uzyskanych miejsc i wysokości
i rodzaju nagród - jest „Uzyskane miejsca od 1 do 3” propozycja „Uzyskane miejsca od 1
do 5”.
Uwagi zostały wprowadzone do projektu uchwały, który zostanie przekazany Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Goleszów.
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