UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/217/2000 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 września 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu
jej rozdzielania oraz sposobu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Brzesko podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania
publiczne
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 23 ust.
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§1

W Uchwale Nr XIX/217/2000 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2000
r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozdzielania
oraz sposobu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzesko podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania publiczne
wprowadza się następujące zmiany:
1)w podstawie prawnej słowa: "art. 118 ust. 3" zastępuje się słowami: "art. 118
ust. 2 pkt 2",
2)w § 1, dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
"3. Uchwałę stosuje się do zlecania zadań i udzielania dotacji wyłącznie na
zadania publiczne w sferach innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§3

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania, z
mocą obowiązującą od dnia 02 czerwca 2004 r..
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Brzesku.

