
UZASADNIENIE 

 

W związku z przyjętą uchwałą Rady Miasta Rybnika NR 278/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku” zaistniała konieczność 

wskazania podmiotu, który będzie koordynował działania zawarte w dokumentach dotyczących rozwoju  

i promocji sportu w Mieście Rybnik oraz współpracował ze środowiskami sportowymi działającymi  

w Mieście Rybnik, w szczególności z klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których 

celami statutowymi jest krzewienie sportu amatorskiego i wyczynowego. Powyższe ma na celu 

propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, jego rozwój oraz wsparcie dla utalentowanych 

Rybniczan w zdobywaniu sukcesów sportowych w sporcie amatorskim i wyczynowym, a także 

wsparcie dla środowisk sportowych działających w Rybniku zajmujących propagowaniem sportowego, 

zdrowego stylu życia, szkoleniem sportowców i trenerów. Osiąganie wysokich wyników sportowych 

przez Rybniczan stanowi również promocję Miasta Rybnika w kraju i zagranicą. Powyższe zmiany mają 

na celu jak najpełniejsze zrealizowanie zadań własnych Miasta Rybnika, o których mowa w art. 7 pkt 

5,10,18,19 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), 

poprzez skoncentrowanie opisywanych działań w jednym podmiocie. Zasadnym jest wskazanie MOSiR 

jako koordynatora, mając na uwadze cele dla jakich został utworzony oraz dotychczasowe zadania 

statutowe. Tym samym koniecznym stało się uszczegółowienie i wyraźne uregulowanie w statucie 

MOSiR scedowania do realizacji w tej jednostce budżetowej powyższych zadań, a podjęcie niniejszej 

uchwały konieczne i uzasadnione, w związku z czym zaproponowano w statucie dodatkowe zapisy  

w § 5 pkt7, § 6 pkt 1 lit. f i g, § 6 pkt 6. 

Zmiana w § 6 pkt 4 statutu, podyktowana jest faktycznym rozszerzeniem gamy oferowanych usług przez 

MOSiR. 

Zmiany w § 9 ust. 3 Statutu MOSiR podyktowane są aktualnym i zasadnym poglądem organu nadzoru 

prawnego, iż kreowanie w akcie prawa miejscowego uprawnienia Prezydenta Miasta Rybnika do 

zatwierdzania regulaminu organizacyjnego MOSiR w Rybniku, wobec braku wyraźnej delegacji 

ustawowej, jest nieuprawnione i wymaga zaproponowanej w niniejszej uchwale zmiany.  

 


