
UCHWALA NR V/35/11
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

zmieniajllca uchwal~ w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto
Rawa Mazowiecka

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr
142, paz. 1591, z2002 r. Nr. 23, paz. 220, Nr. 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz.
1806, z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162, paz. 1568 z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203, Nr 167, paz.
1759 z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457 z 2006 r. Nr 17, paz. 128, Nr 181, paz. 1337 z 2007 r. Nr 48,
paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r., Nr 180, paz. 1111; Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
paz. 420; Nr 157, paz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i paz. 146, Nr 40 , poz. 230 oraz Nr 106, paz. 675); art. 27
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 20 lOr. a sparcie (Oz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, paz. 1014) araz art. 221 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,
paz. 146, Nr 96, paz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, paz. 1726), Rada
Miasta Rawa Mazawiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1.W uchwale Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazawiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie akreslenia
warunk6w i trybu finansawania razwaju spartu przez Miasto Rawa Mazawiecka, wprawadza si~ nast~pujqce
zmiany:

I) w § 4 ust. 2 atrzymuje brzmienie:

,,2. Oatacje na prowadzenie statutawej dzialalnasci spartowej maze atrzymac podmiot, 0 kt6rym mowa
wust. I,jezeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 2 ust. 2 uchwaly;

2) zapewnia udzial srodk6w wlasnych na realizacj~ zadania.";

2) w § 5 ust. 6 atrzymuje brzmienie:

,,6. W przypadku stwierdzenia uchybien farmalna - prawnych zlozonej oferty, Burmistrz Miasta Rawa
Mazawiecka wzywa wniaskodawc~ do ich usuni~cia, ustalajqc termin na usuni~cie wad. Oferta, kt6rej wad
nie usuni~ta w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywana.";

3) w § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,7) analiz~ wykonania zadan zlecanych padmiatawi datawanemu w akresie paprzednim z uwzgl~dnieniem
w szczeg61nasci jakosci i terminawosci rozliczania datacji. Postanowien tega punktu nie stasuje si~ da
padmiat6w ubiegajqcych si~ 0 datacj~ pa raz pierwszy.";

4) § 12 atrzymuje brzmienie:

,,§ 12

I. Z kazdym wnioskodawc'b kt6rego oferta zostala wybrana do realizacji, Burmistrz Miasta Rawa
Mazawiecka zawiera umow~ 0 datacj~ celaw'b z zastrzezeniem ust. 2.

2. Odstqpienie ad zawarcia umawy maze nastqpic na skutek wystqpienia istotnej zmiany akalicznasci
pawadujqcych, ze zawarcie umowy nie lezy w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mazna byla
wczesniej przewidziec.

3. Umaw~ sparzqdza si~ w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas okreslany, nie dluzszy niz
jeden rak.";

5) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Oatacje pabrane nienaleznie lub w nadmiernej wysakasci, niewykorzystane w calasci na rea1izacj~
zadania, bqdi wykarzystane niezgadnie z przeznaczeniem padlegajq zwrotawi na zasadach akreslanych
w przepisach ustawy a finansach publicznych.";

6) w § 15 po ust. 4 dadaje si~ ust~p 5 w brzmieniu:



,,5. Informacj~ 0 wykorzystaniu dotacji zamieszcza si~ w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej miasta, oraz na tablicy og-toszenUrz~du Miasta Rawa Mazowiecka.".

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.
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