
UCHWAŁA NR XVI/166/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (U. z 2019 r. poz. 1468) oraz  
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz 
z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 2719) wprowadza się następujące 
zmiany:

1. w § 5 ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) wypłat wynagrodzeń dla zawodników.”.

2. w § 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wypłat wynagrodzeń działaczy klubu sportowego;”.

3. § 6 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) naboru wniosków w trybie konkursowym;”.

4. § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 6 pkt 1, zamieszcza się na okres 21 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich;

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.”.

5. § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy 
niż jeden rok budżetowy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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