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Uchwała Nr XIV/151/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w zw. z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po konsultacjach,
określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się cel publiczny z zakresu sportu jako poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników jaworznickich klubów sportowych oraz osiąganie przez nich wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

§ 2

Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu, jak w załączniku stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXX/419/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta
Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 marca 2009 r. Nr 42, poz. 971).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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