
 

 

UCHWAŁA NR LII/314/18 

RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ 

z dnia 9 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/276/17 w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu 

w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

Na podstawie 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2077, z późn. zm.) art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Radziechowy–Wieprz uchwala, co następuje 

 

§ 1. Paragraf 1 ust. 2 punkt 1 uchwały nr XLVIII/276/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 

24 listopada 2017 r.: w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz 

określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

otrzymuje brzmienie: 

"poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy przez członków poszczególnych klubów 

sportowych;" 

§ 2. Paragraf 1 ust. 3 uchwały nr XLVIII/276/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 24 listopada 

2017 r.: w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz określenia 

warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych otrzymuje 

brzmienie: 

"Wsparcie finansowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może być przyznawane na zadania 

wskazane w art. 28 ust. 2 pkt 1-5 Ustawy o sporcie." 

§ 3. Pozostałe § pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Radziechowy-Wieprz 

 

 

Piotr Piela 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1694


		2018-03-16T09:04:04+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




