
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/302/14 

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 

Gminy Poddębice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

Nr 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 

208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 7), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 roku poz. 2193) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej 

dyscyplinie sportu.”; 

2) w § 13 uchwały pkt 7 i pkt 8 otrzymują brzmienie: 

„7) dotychczasowe doświadczenie we współpracy klubu z Gminą Poddębice o ile taka występuje; 

  8) prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji za rok poprzedni, o ile dotacja taka w roku poprzednim 

została przyznana.”; 

3) w załączniku nr 2 do uchwały w części III. Dodatkowe informacje w oświadczeniu pkt 3 w brzmieniu:  

„3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy 

zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych” skreśla się, a pkt 4 

otrzymuje oznaczenie pkt 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lipca 2014 r.

Poz. 2711



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Paweł Gogulski 
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