
UCHWAŁA NR LIV/455/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

uchylająca uchwałę Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina 

Na podstawie art.  18   ust.  2  pkt   15  ustawy z   dnia 8   marca 1990  r.  
o   samorządzie gminnym (Dz.  U. z   2021   r., poz.   1372), w   związku 
z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1133 ), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 
17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, 
poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112). 

§ 2. W sprawach dotyczących umów na realizację zadań publicznych 
w   zakresie rozwoju sportu zawartych na rok 2021, stosuje się   § 13  
i § 14 uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 
Gminy Mosina w  brzmieniu dotychczasowym, nie  dłużej niż do 31 stycznia 
2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

W 2010 roku na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
Nr  127, poz.  857  z  późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany umożliwiające 
wspieranie finansowe rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego. 
W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określił w drodze uchwały warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie 
Gminy Mosina. Na przestrzeni 11 lat zmianie uległo szereg przepisów prawnych, 
co sprawiło, że konieczne jest dostosowanie dokumentów i procedur do aktualnie 
obowiązujących wytycznych. Uchylenie uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010  r. w  sprawie określenia warunków i  trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina spowoduje przeniesienie 
zadań z  zakresu rozwoju sportu pod wytyczne określone w ustawie o pożytku 
publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038, 
1243 i 1535) i  przyczyni się do ujednolicenia procedur dotyczących realizacji 
zadań publicznych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A0CD4EB-7205-4EFB-9089-8A6C875784A6. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie

