
Zarządzenie nr 629/2018
Burmistrza Wołczyna

z dnia 13 września 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
r., poz. 994) oraz § 7 ust. 1 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie  określenia  warunków i  trybu finansowania  zadania  własnego  w zakresie
rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam uzupełniający nabór wniosków o przyznanie dotacji udzielanej przez Gminę Wołczyn na
realizację celu publicznego  Gminy Wołczyn z zakresu sportu i wzór wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego w formie takiej dotacji. 

§ 2. 

1.  O udzielenie  wsparcia  finansowego w formie dotacji  celowej  na realizację  celu publicznego
Gminy  Wołczyn  z  zakresu  sportu  mogą  się  ubiegać  podmioty,  które  korzystają  z  dotacji
udzielonych przez Gminę Wołczyn na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
w 2018 roku i zamierzają ubiegać się o zwiększenie dotacji na zadania objęte umową lub o dotację
na zwiększenie zakresu tych zadań, a także podmioty które rozpoczęły realizację zadań w zakresie
rozwoju sportu w II półroczu 2018 roku.

2. Wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia należy składać
w terminie do dnia 28 września 2018 roku (piątek) do godziny 15.30, w Urzędzie Miejskim w
Wołczynie, ul. Dworcowa 1.

4.  Treść  ogłoszenia  o  naborze  wniosków stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego  zarządzenia  i
podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołczyn
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.

§ 3. 
Ostateczną  decyzję  o  przyznaniu  lub  odmowie  przyznania  wsparcia  finansowego  oraz  jego
wysokości podejmuje Burmistrz Wołczyna.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                 Burmistrz 
                                                                                                      mgr Jan Leszek Wiącek


