UCHWAŁA NR VI/40/2011
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/23/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: warunków i trybu
finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 po ust. 3 dodaje się ustępy 4 do 9 o brzmieniu:
„4. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
5.Burmistrz Miasta Lubań ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując w szczególności:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
2) termin i warunki realizacji zadania,
3) termin i miejsce składania ofert,
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
6.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań, co najmniej
z dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem.
7.Decyzję w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Lubań, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.
8.Informację o wynikach konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań.
9.W postępowaniu konkursowym należy składać oferty zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Lubań
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