UCHWAŁA NR XXX/280/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W zapisie § 2 ust. 2 Statutu:

᠆ w punkcie 11) po słowach „działalności statutowej” kropkę zamienia się przecinkiem,
᠆ dodaje się punkt 12) o treści: prowadzenie działalności wspierającej krzewienie kultury fizycznej i sportu
poprzez organizację programów sportowych i rekreacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Mikołów wraz
z prowadzeniem programów stypendialnych oraz nagród z tytułu szczególnych osiągnięć sportowych.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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UZASADNIENIE
Powołane w uchwale przepisy ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakładają na jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest
gmina obowiązek ustanowienia dla jednostek budżetowych statutów określających w szczególności
przedmiot działalności danej jednostki.
W związku z planowanym poszerzeniem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mikołowie o prowadzenie między innymi postępowań dotyczących przyznawania nagród sportowych,
a co za tym idzie dalszym krzewieniem kultury fizycznej oraz upowszechnianiem sportu pośród
mieszkańców Gminy Mikołów, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi,
konieczne jest podjęcie działań zmierzających do usankcjonowania tej problematyki w ramach statutowej
działalności MOSiR. Ma to na celu również upowszechnienie uprawiania sportu przez mieszkańców.
Celem wprowadzenia zmian w statucie jest ustalenie zasad przyznawania nagród sportowych
i stworzenie przez to właściwych warunków rozwoju utalentowanym pod względem sportowym młodym
ludziom, których wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej i
zawodach na szczeblu krajowym powinno być zauważane i nagradzane. Powyższe wpisuje się realizację
ustawowych zadań własnych gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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