
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/259/17 

RADY GMINY KOZY 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Kozy 

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 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca  

2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Rada Gminy Kozy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 331, poz. 5846) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 11. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, 

2) statut – jeśli organizacja ubiega się po raz pierwszy o dotację z budżetu gminy Kozy lub jeśli 

nastąpiły zmiany w statucie”; 

2) w § 13 ust. 1 wykreśla się punkt 6. 

3) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Klub sportowy, któremu przyznano dotację, przedkłada sprawozdanie z realizacji zadania 

w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia realizacji zadania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jacek Kaliński 
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