UCHWAŁA NR V/18/2011
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010
Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, poz. 152
poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny wprowadza się nastepujące
zmiany:
1) w § 3 ust. 2 wykreśla sie pkt 2;
2) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych w złożonej
ofercie wraz z wnioskiem Burmistrz Miasta Brzeziny wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usuniecia
lub uzupełnienia. Oferta wraz z wnioskiem, której wad nie usunięto lub która nie została uzupełniona, jest
nierozpatrywana" ;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia:
1) znaczenie zadania dla miasta;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) w przypadku zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, analizę wykonania tych zadań
z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczania dotacji." ;
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. 1. Burmistrz Miasta Brzeziny po wyborze ofert informuje pisemnie oferentów o przyznanych kwotach
dotacji na realizację zadań oraz o ofertach odrzuconych.
2. Z każdym wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji, Burmistrz Miasta Brzeziny zawiera
umowę o dotację celową, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Odstąpienie od zawarcia umowy może nastapić na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodujących, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej
przewidzieć." ;
5) w § 11 wykreśla się ust. 8;

Id: BRLTE-HNOZE-QYRTP-BCGLH-MGNCY. Podpisany

Strona 1

6) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość
zmiany w trakcie trwania umowy zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do
umowy." ;
7) § 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia
sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie." ;
8) § 16 otrzymuje brzmienie: "§ 16.1. Po zakończeniu realizacji zadań z zakresu sportu objetych dotacją celową
w danym roku budżetowym Burmistrz Miasta Brzeziny sporządza informacje o sposobie ich wykonania
i rozliczenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta Brzeziny, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku
nastepnego." .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA BRZEZINY
Zbigniew Bączyński
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