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UCHWAŁA NR XLI/295/17
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Gminę Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 176) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr V/32/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. (Dz. U. Woj.
Lubuskiego z 2011r. Nr 30, poz. 621) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminę Skwierzyna wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych
rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie lub na zasadach określonych w § 9 a.”;
2) po § 9 dodaje się § 9 a w brzmieniu:
„§ 9 a. 1. Burmistrz Skwierzyny może udzielić dotacji na realizację zadania z pominięciem otwartego
konkursu ofert, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) wysokość dotacji na zadanie nie spowoduje przekroczenia wielkości z ust. 6 i 7.
2. Uznając zgodność oferty realizacji zadania z celem określonym w § 1, Burmistrz Skwierzyny zleca jego
realizację, po złożeniu oferty przez wnioskodawcę do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Oferty realizacji
zadania i sprawozdania z jego realizacji składa się według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 570).
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia Burmistrz Skwierzyny zamieszcza
ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń;
3) na miejskiej stronie internetowej.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić
uwagi dotyczące tej oferty.
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5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Skwierzyny zawiera
umowę o dotację.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza Skwierzyny temu samemu
beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty
20 000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Skwierzyny na zasadach z ust. 1 – 5 nie
może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do udzielenia w trybie z niniejszej
uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Zawłocka

