
UCHWAŁA NR XXXIX/359/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 
Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1133) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany: 

1. §11. otrzymuje następujące brzmienie: "§11.1.Wybór projektów dokonywany jest w ramach 
procedury konkursowej. 

2. Na etapie konkursu Burmistrz Gminy Rymanów: 

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany 
projekt, 

2) poprzez powiadomienie pisemne informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane 
projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone, 

3) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, 

4) ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Rymanowie informację o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze 
wskazaniem: 

a)  nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy; 

b)  opisu przedsięwzięcia objętego projektem; 

c)  łącznych kosztów projektu; 

d)  kwoty dotacji przyznanej na projekt; 

e)  uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu. 

3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Gminy 
Rymanów zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów z § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez 
Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek: 

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków lub, 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub 
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć". 

2. §13.ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „§13.5.W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające 
dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 
30% istniejącej pozycji kosztorysowej". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie

Zmiany uchwały dotyczyczą procedury konkursowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. W uchwale zostaje uproszczona procedura konkursowa. Zostaje wprowadzony jeden etap
konkursu , a nie jak w poprzedniej uchwale dwa etapy.

Zmiany uchwały dotyczą także zwiększenia przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu do 30% , a nie
tak jak poprzednio do 10%. W czasach pandemii zwiększenie to znacznie upraszcza rozliczenie dotacji,
kiedy trudno przewidzieć wydatki na organizację i udział w zawodach sportowych.

Uchwała sprawdzona pod względem formalno-prawnym przez radców prawnych.

Opracował: Marek Penar Sekretarz Gminy
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