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Poz. 2320
UCHWAŁA NR 212/7/XXX/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 17 listopada 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i 1579), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170
i 1171) oraz art. 126 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 8851) z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z 25 marca 2011 r. w sprawie określania warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1646)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Konkurs ogłasza się po dniu złożenia projektu uchwały budżetowej, do Rady Miejskiej w Iłowej, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały budżetowej na dany rok lub jej zmiany
zapewniającej środki finansowe na ten cel.”;
2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania rocznego z realizacji
przedsięwzięcia w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia jednak nie później niż
do 31 grudnia roku budżetowego, w którym była przekazana dotacja.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

1)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz
z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

