UCHWAŁA NR 667/XLIII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
- art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077),
- art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463
ze zmianami)
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Rybnicką Radę Sportu oraz Komisję Oświaty,
Kultury i Sportu,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W uchwale nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia
warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 skreśla się pkt 4 i 5;
2) w § 5 ust. 5 skreśla się pkt 7;
3) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w Generatorze eNGO, ofertę należy:
1) wydrukować, a następnie złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2
lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kancelarii Urzędu Miasta
Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, lub
2) przesłać w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie
elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
do Urzędu Miasta Rybnika.”;
4) § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Kancelarii Urzędu
Miasta Rybnika, w sposób określony w § 5 ust. 8 pkt 1, lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym
Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,”;
5) § 5 ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„13) wypełnione wyłącznie poprzez Generator eNGO lub doręczone wyłącznie: w wersji papierowej albo
w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej
ePUAP,”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
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„1. Sprawozdanie z wykonania zadania klub składa w sposób właściwy dla złożenia oferty, określony
w § 5 ust. 7-8, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wskazanego w umowie.
2. Sprawozdanie z wykonania zadania powinno zawierać co najmniej:
1) informację o przebiegu zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe, dokonane w oparciu o kosztorys zadania, zgodnie z zawartą
umową.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Mura
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