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UCHWAŁA NR LV/343/2010
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie 
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu. 

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857/ 
w związku z art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 
42, poz. 142, poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska Węgrowa uchwala co następuje: 

§ 1. 

Celem publicznym jaki zamierza osiągnąć Miasto Węgrów jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji 
ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej. 

§ 2. 

1) Podmiot ubiegający się o dotację powinien złożyć do Urzędu Miejskiego w Węgrowie wniosek, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały 

2) Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć następującą dokumentację: 

a) statut 

b) wypis z właściwego rejestru 

c) harmonogram i kosztorys przewidywanych działań 

3) Wnioski o dotację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie 
w terminach każdorazowo wyznaczanych i ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Węgrowa w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgrowie. 

4) Oceny formalnej wniosku dokonuje odpowiedni wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego. W przypadku 
negatywnej oceny formalnej wnioskodawca zostanie poinformowany o zaistniałych uchybieniach 
i możliwości ich uzupełniania w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia. 

5) Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Węgrowa w oparciu 
o kryterium stopnia realizacji celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Miasto Węgrów. 

6) Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Burmistrzowi Miasta Węgrowa z propozycją kwot dotacji na 
realizację poszczególnych ofert. 

7) Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Węgrowa w drodze 
Zarządzenia. 

8) W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa 
Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia. 

9) Wzór sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji określi Burmistrz Miasta Węgrowa w drodze 
Zarządzenia. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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