
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/159/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH 

z dnia 24 października 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 27 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.). Rada Miejska w Żarkach 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 1 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanej na warunkach i w trybie określonym w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 

2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)”,  

2) w Załączniku nr 1 stanowiącym Wzór wniosku w pozycji Załączniki i ewentualne referencje do wniosku 

skreśla się pkt. 2 o brzmieniu: „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub 

rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej 

za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty 

ogłoszenia konkursu”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

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

Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach 

 

 

Andrzej Jakóbczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2012 r.

Poz. 4747
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