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UCHWAŁA NR XX/206/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej 

Sandomierz. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta w Sandomierzu uchwala, co następuje: 

§ 1. W   §   9.   uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz dodaje się 
ust.3) o następującym brzmieniu: 

„3) W przypadku zwiększenia środków budżetowych, na rozwój sportu na obszarze Gminy Miejskiej 
Sandomierz, dopuszcza się możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

W związku z podjęciem w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Radę Miasta Sandomierza uchwały Nr 
XIX/193/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r., której treść zwiększa o 5.000,00 zł środki 
budżetowe przeznaczone   na   finansowanie   rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz, w celu 
ich wykorzystania, zachodzi konieczność ogłoszenia przez Burmistrza Sandomierza kolejnego terminu naboru 
wniosków od sandomierskich stowarzyszeń sportu o udzielenie wsparcia finansowego  rozwoju sportu. 
Analogiczna sytuacja może wystąpić także w latach przyszłych. 

Wprowadzany uchwałą zapis ust. 3 w § 9. umożliwia wykorzystywanie przyznanych przez Radę Miasta 
Sandomierza środków budżetowych w przeciągu całego roku budżetowego, poprzez ogłaszanie dodatkowych 
terminów naboru wniosków. 

Dlatego też – ze względu na troskę samorządu o stały rozwój sandomierskiego sportu - podjęcie niniejszej 
uchwały jest w pełni uzasadnione. 


