
UCHWAŁA NR V/25 /2015
RADY GMINY JASŁO

z dnia 18 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego 
Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zmian.) art.27 ust.2 i art.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r 
poz.715) oraz art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.885 
z późn.zmian.) Rada Gminy Jasło uchwala , co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/12/2010 r Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu wprowadza 
się następujuące zmiany:

1) skreśla się § 3 ust.1 pkt 4 .

2) §10 ust.5 otrzymuje brzmienie :

„§ 10. 5 Klub sportowy zobowiązany jest wykorzystać dotację z zachowaniem limitów ustalonych dla 
poszczególnych pozycji kosztorysu, z tym że w ramach przyznanej dotacji dopuszcza się zmianę wartości 
poszczególnych pozycji kosztorysowych, uwzględnionych w kosztorysie wniosku stanowiącym załącznik do 
umowy dotacji, w ten sposób, że każda pozycja kosztowa może ulec zwiększeniu do 30% wysokości tej 
pozycji. Zmiana limitu kwotowego ustalonego dla poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 30% 
wymaga zgody Gminy Jasło i sporządzenia aneksu do umowy”;

3) §13 ust.3 otrzymuje brzmienie :

„§ 13. 3 Jeżeli w terminie 40 dni od dnia złożenia sprawozdania Gmina nie zgłosi zastrzeżeń, uznaje się , że 
sprawozdanie zostało przyjęte i zaakceptowane.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiegop, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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