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Or.0050.39.2016 
(2016-611) 

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia 20 stycznia 2016 r. 
 
w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku 
 
Działając na podstawie: 
- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1118), 
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.1515   
ze zmianami), 
- Uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą 
138/XI/2015 z dnia 18.06.2015 r. 

 
zarządzam, co następuje 

§ 1. 
1.   Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanymi dalej „Podmiotami”. 

 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku. 
 
Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza  
w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza jest efektem 
wniosku Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rybnik”, który od 1999 roku prowadzi w tym 
gimnazjum szkolenie w ramach klas sportowych. Należy podkreślić liczne sukcesy, które odnoszą uczniowie 
tego gimnazjum w rozgrywkach koszykarskich na poziomie województwa a nawet kraju. Wychowankowie klas 
sportowych tworzą również trzon trzecioligowej drużyny Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego 
„Rybnik”. Tak wysoki poziom szkolenia sportowego prowadzonego przez ww. klub stanowi podstawę 
dokonania ww. przekształcenia.  
Od początku istnienia klas sportowych w Gimnazjum nr 1 zajęcia sportowe odbywały się w oparciu o obiekty 
sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdujące się przy ul. Powstańców Śląskich, czyli  
w stosunkowo niewielkiej odległości od gimnazjum.  
W klasie sportowej jest prowadzonych 10 godzin zajęć sportowych, czyli trzy klasy gimnazjum (I-III) potrzebują 
30 godzin na obiektach sportowych. Klasa mistrzostwa sportowego to już 16 godzin zajęć sportowych, więc 
docelowo będzie potrzeba 48 godzin dla trzech klas. Zatem na potrzeby prowadzenia ww. szkolenia zawarto 
porozumienie, które gwarantuje taki dostęp do obiektów sportowych MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich. 
 
 
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat przekształcenia szkoły, o której mowa  
w ust. 1. 

§ 2. 
Określa się : 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 20.01.2016 r. 
 
2) termin zakończenia konsultacji na dzień  27.01.2016 r. 

§ 3. 
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe. 

§ 4. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miasta. 

§ 5. 
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Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta przy  
ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 6. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu 
oświatę. 

§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  
do Zarządzenia nr 39/2016 
Prezydenta Miasta Rybnika  
z dnia 20 stycznia 2016 r. 

 
………………………………………….. 
nazwa podmiotu 
 
………………………………………….. 
adres siedziby podmiotu (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
 
………………………………………… 
telefon, e-mail 
      Wydział Edukacji 
      Urząd Miasta Rybnika 
      ul. Bolesława Chrobrego 2 
      44-200 Rybnik 
 
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
* Propozycję wprowadzenia zmian należy uzasadnić. 
 
     
 
 
 

.………………........................................................................  
(pieczęć  podmiotu i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  

do reprezentowania podmiotu) 
 

 


