Zarządzenie Nr 3/PK/2021
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dn.11.01.2021r.
W sprawie warunków i zasad przyznawania środków finansowych na wsparcie rozwoju sportu na
terenie Miasta Myszkowa poprzez realizację zadań „Organizacja uprawiania sportu na terenie
Miasta Myszkowa wśród seniorów, dzieci i młodzieży w roku 2021”, realizowanego przez
podmiot prowadzący działalność sportową na podstawie ustawy z dn. 25 czerwca 2010
o sporcie (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1133) .
Na podst. art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w wykonaniu uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miasta w Myszkowie z dn. 22
listopada 2012 r., w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto
Myszków oraz Uchwały Nr XLIII/340/18 Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zmiany uchwały
XXIV/204/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r., w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Myszków
Zarządza co następuje:
§1
Ustala się warunki i zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród seniorów, dzieci
i młodzieży w roku 2021” dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
prowadzących działalność sportową na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Określa się warunki i zasady przyznawania środków finansowych załącznik nr 1, wzór sprawozdania
z realizacji zadań wymienionych w §1 załącznik nr 2 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
w Myszkowie.
§6
Tracą moc Zarządzenia Nr2/PK/2020 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 08 stycznia 2020r.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak

