
 
 

Uchwała nr VIII/77/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 19 czerwca 2019 roku. 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVI/288/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia                      

26 czerwca 2018 r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego               

w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Poniec. 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 1263 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   

(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Poniecu  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/288/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 czerwca 2018 r.                   

w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju 

sportu na terenie Gminy Poniec § 4 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„sfinansowanie wynagrodzeń i nagród pieniężnych dla kadry szkoleniowej” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 czerwca 2019 roku                 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/288/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia                      

26 czerwca 2018 r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego               

w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Poniec. 

 Zgodnie z art 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1263 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze 

uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny               

z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.  

  Kluby sportowe działające na terenie Gminy Poniec w trakcie trwania roku 

kalendarzowego  mają możliwość tworzenia nowych sekcji lub zatrudniania do istniejących już 

sekcji nowych trenerów. Tworzenie nowych sekcji i zatrudnianie dodatkowych osób możliwe jest 

za pomocą pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, takim źródłem finansowania  może 

właśnie być dotacja z gminy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 


