
 

 

UCHWAŁA NR IX/90/2019 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków  

i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1263 i 1669) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/89/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 6 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: W przypadku, gdy dotacja celowa udzielana jest dla podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, zgodnie z art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

warunkiem jej udzielenia jako pomocy de minimis jest: 

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w: 

a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013 r. str. 1), 

b) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 27.06.2014 r., str. 45), 

2) przedłożenie przez wnioskodawcę następujących dokumentów i informacji: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 
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b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

2. § 15 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  

Jarosławskiego 

 

 

Stanisław Kłopot 
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