ZARZĄDZENIE NR BM.0050.93.2015
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie
Miasta Pszów realizowanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.), § 4 ust. 2 Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
(Dz.Urz.Woj.Śląsk.2011.82.1483),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Udzielam dotacji na wsparcie finansowe przedsięwzięcia z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie
Miasta Pszów, realizowanego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. dla Ludowego Klubu Sportowego
“Naprzód 37” Krzyżkowice na przedsięwzięcie pn. “Organizacja treningów i rozgrywek piłki nożnej - runda
jesienna” w kwocie 10.000,00 zł.
§ 2. Dotacja udzielona Klubowi Sportowemu będzie realizowana po podpisaniu umowy z dotowanym,
określającej warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania się z otrzymanych środków finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Pszów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Katarzyna Sawicka-Mucha
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Uzasadnienie
Na podstawie Uchwały nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu, Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem nr BM.0050.83.2015 ogłosił nabór wniosków o wsparcie
finansowe przedsięwzięć w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta Pszów
realizowanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.W związku z powyższym Komisja opiniująca
powołana Zarządzeniem nr BM.0050.88.2015 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 22 lipca 2015 r. zaopiniowała
złożony wniosek i przedstawiła propozycje Burmistrzowi Miasta Pszów, celem podjęcia ostatecznej decyzji
o przyznaniu dotacji. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie wcześniej zawartej umowy.
W budżecie Miasta Pszów zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł (Dział 926, rozdział
92605 § 2820).
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