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UCHWAŁA NR II/36/18
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie współpracy z Gminami z terenu powiatu limanowskiego mającej na celu podniesienie
umiejętności pływania uczniów oraz trybu jej finansowania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:
§ 1. Celem publicznym z zakresu sportu zamierzonym do osiągnięcia przez Powiat Limanowski jest
podniesienie poziomu umiejętności pływania uczniów szkół realizujących obowiązek szkolny w szkołach
prowadzonych przez gminy z terenu powiatu limanowskiego, zwane dalej „gminami”.
§ 2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 gminy, które organizują naukę pływania dla uczniów
prowadzonych przez siebie szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych mogą
otrzymać dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Limanowskiego.
§ 3. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych
z budżetu gminy lub prowadzonej przez nią szkoły na opłaty z tytułu wstępu uczniów i ich opiekunów.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane z programów realizowanych przez
podmioty zewnętrzne przy współudziale gminy lub dotacji otrzymanych od podmiotów innych niż Powiat
Limanowski.
3. Dofinansowanie może zostać udzielone na wniosek gminy w drodze umowy.
§ 4. Rada upoważnia Zarząd Powiatu Limanowskiego do podejmowania wszelkich czynności związanych
z zawieraniem umów w celu realizacji niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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