
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/407/22 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju 

sportu na terenie Gminy Ozimek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559), art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 

oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/232/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie  

„Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji na realizację zgłoszonego projektu sporządza się na 

formularzu poprzez generator eNGO na stronie internetowej www.ozimek.engo.org.pl. Po wypełnieniu  

i wysłaniu oferty w Generatorze eNGO, ofertę należy wydrukować a następnie złożyć, wraz  

z wymaganymi załącznikami, osobiście lub przesyłką pocztową w Punkcie Informacji Urzędu Gminy  

i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek”; 

2) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie  

„Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej złożenia w wersji papierowej w Punkcie Informacji 

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku”; 

3) po § 5 ust. 7 dodaje się ust. 8 o brzmieniu  

„Nie będą rozpatrywane wnioski wypełnione wyłącznie przez Generator eNGO lub złożone wyłącznie  

w wersji papierowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej w Ozimku 

 

Aldona Koczur 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2022 r.

Poz. 988
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