
UCHWALA NR VI/47/11
RADY MIASTA RA WA MAZOWIECKA

zmieniaj~ca uchwal~ w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto
Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568 z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007
r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 iNr 173, poz. 1218, z2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr223, poz. 1458, z2009 r.
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675);
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221
ust. 4 finansach pub1icznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr
123,poz .. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,poz. 1578, Nr 257, poz. 1726); Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwa1a
co nast~puje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22111 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie okres1enia
warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka, wprowadza si~ nast~pujq.ce
zmlany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

,,§ 7. Przy rozpatrywaniu ofert 0 przyznanie dotacji na realizacj~ zadania, komisja konkursowa uwzg1~dnia:.

1) zna.czenie zadania d1a Miasta Rawa Mazowiecka;

2) zgodnosc oferty z ce1em pub1icznym, okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej uchwaly;

3) wysokosc srodk6w budzetowych przeznaczony.ch na realizacje danego zadania;

4) wysokosc srodk6w pozabudzetowych pozyskanych na rea1izacje danego zadania;

5) ocen~ przedstawionej w ofercie kalkulacji koszt6w real izacj i zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;

6) ocen~ mozliwosci realizacji zadania przez oferenta;

7) analiz~ wykonania zadail zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzgl~dnieniem
jakosci i terminowosci rozliczania dotacji. Nie dotyczy organizacji, kt6re po raz pierwszy ubiegajet si~
o dotacje.";

2) Po § 15 dodaje si~ § 15a w brzmieniu:

,,§ 15a.Okresla si~ nast~pujq.cy spos6b kontroli wykonania zleconego zadania w wydatkowaniu udzielonej na
ten eel dotaeji:

1. Prawo do kontroli przysruguje upowaznionym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowieeka praeownikom.

2. W ramaeh kontroli upowaznieni praeowniey moget badac dokumenty, mogetce miec znaezenie dla oeeny
prawidlowosei wykonania zadania.

3. W ramach kontroli upowaznieni pracowniey moget Zetdac od podmiotu kontrolowanego sporzetdzenia -
niezb~dnyeh do kontroli odpis6w lub wyei<tg6w z dokument6w, oraz udzielenia ustnie lub na pismie
informaeji dotyezeteyeh wykonania zadania.

4. Na zetdanie kontrolujeteyeh podmiot kontrolowany jest zobowietzany udzielic wyjasnien i informaeji
w terminie okres1onym przez kontrolujeteyeh.

5. Z ezynnosei kontrolnyeh sporzetdza si~ protok6l.

6. Protok61 z kontroli podpisujet: osoba kontrolujetea oraz osoba upowazniona przez podmiot kontrolowany.

7. Protok61 z kontroli dor~eza si~ podmiotowi kontrolowanemu.



8. Kontrolowany podmiot moze zglosic do protokolu z kontroli pisemne zastrzezenia w terminie 7 dni licz'tc
od dnia doryczenia mu protokolu.

9.0 uwzglydnieniu b'tdz nieuwzglydnieniu zastrzezen, 0 kt6rych mowa w ust. 7 decyduje Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka, informuj'tc podmiot kontrolowany 0 swoim postanowieniu na pismie.".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego i wchodzi w Zycie po
uplywie 14 dni od jej ogloszenia.
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