UCHWAŁA NR XXVI/183/2020
RADY GMINY ISTEBNA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Istebna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1133) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)
Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna
wprowadza się następujące zmiany w § 6, który otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Dotację celową na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu przyznaje Wójt
Gminy Istebna na wniosek klubu, po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe sportu zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Istebna oraz na stronie Internetowej Urzędu
Gminy Istebna.
3. Wnioski o których mowa w ust. 1 należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Komisja powołana
zarządzeniem Wójta Gminy Istebna, która sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania
dotacji.
6. Przy rozpatrywaniu
w szczególności:

wniosków,

dotyczących

realizacji

zadania

uwzględniane

będą

- wypełnienie wymagań formalnych;
- zgodność zadania z celem publicznym, określonym w § 2 niniejszej uchwały;
- ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
- wkład własny finansowy wnioskodawcy lub wkład finansowy pozyskany przez wnioskodawcę
z innych źródeł;
- poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez wnioskodawcę w systemie rozgrywek lub
zawodów sportowych w których uczestniczy;
- kalkulację finansową;
- dotychczasowe doświadczenie we współpracy klubu z Gminą Istebna o ile taka istnieje;
- prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji;
- w przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych Wójt Gminy Istebna wyznacza termin
i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia
nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany”..
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

Przewodniczący Rady Gminy
Istebna
Stanisław Legierski
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