
UCHWAŁA NR XXIX/413/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 4 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz.713 t.j.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 t.j.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października  2020 r 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 4495), wprowadza się 
następujące zmiany:
1) § 3 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Dotację celową na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu może 
otrzymać klub sportowy, jeżeli:
1) realizuje cele publiczne wskazane w § 2 niniejszej uchwały;
2) angażuje się we współpracę z Miastem oraz jego jednostkami organizacyjnymi przy 

realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz jego mieszkańców;
3) promuje Miasto jako jednostkę samorządu terytorialnego stwarzającą warunki dla 

rozwoju sportu,  zapewni udział środków własnych na realizację.”;

2) w § 12 skreśla się ust. 2 uchwały,
3) po § 15 wprowadza się § 15a w brzmieniu:

„1. Prezydent Miasta sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania 
z zakresu rozwoju sportu przez klub sportowy, w tym w szczególności wydatkowania 
przekazanej dotacji oraz środków pozabudżetowych, które klub sportowy przeznaczył 
na realizację zadania.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez 
Prezydenta Miasta mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub 
mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać 
udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta 
zarówno w siedzibie klubu sportowego, jak i w miejscu realizacji zadania.

4. Ustalenia kontroli przedstawia się w protokole kontroli, który zawiera opis stanu 
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, 
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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