
 

 

UCHWAŁA NR XL/421/22 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559) w związku z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/388/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2022 r. poz. 682) w załączniku nr 1, część VII otrzymuje brzmienie: 

„VII. Oświadczenia 

1. Oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem należności 

z tytułu zobowiązań podatkowych; 

2. Oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem należności 

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 

3. Dane zawarte w części I niniejszej oferty są zgodne z krajowym rejestrem sądowym; 

4. Wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym; 

5. Oświadczenie, że oferent działający jako spółka akcyjna, spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.), nie działa w celu osiągnięcia 

zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku  

do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, (tylko spółki akcyjne, spółki 

z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami); 

6. Oświadczenie oferenta o braku zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miejskiego w Świdnicy, 

instytucji podległych i stowarzyszeń, w których Gmina Miasto Świdnica jest członkiem zwyczajnym; 

7. Oświadczamy, że liczba zawodników objętych polisą ubezpieczeniową NNW, wynosi ….…. 

8. Oświadczamy, że pozyskaliśmy zewnętrze środki publiczne na działalność klubu w wysokości 

………….. 
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9. Oświadczamy, że liczba zawodników objętych szkoleniem wynosi ogółem …… w tym 

mieszkańcy Świdnicy to ….. osoby.  .................................................................  (podpis osoby 

upoważnionej lub podpisy  osób upoważnionych do składania oświadczeń  woli w imieniu oferentów)  

Data .......................................................”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku   Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski 
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