UCHWAŁA NR LVIII/1104/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. W uchwale Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25
października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
w Województwie Podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 114 poz. 2096 z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunki realizacji zadań w ramach sportu kwalifikowanego
dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego stanowią
załącznik Nr 3 do Uchwały.”
2) w § 5 skreśla się ust. 4.,
3) w § 5 skreśla się ust. 4a.,
4) w § 5 skreśla się ust. 5.,
5) Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący wzór wniosku, otrzymuje brzmienie
jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 2 do uchwały, stanowiący wzór sprawozdania, otrzymuje
brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
7) Wprowadza się Załącznik Nr 3 do Uchwały: „Warunki realizacji zadań
w ramach sportu kwalifikowanego dofinansowanych z budżetu Województwa
Podkarpackiego”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego
§3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Do zadań realizowanych w roku 2014 zastosowanie mają zasady w brzmieniu
dotychczasowym.

