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§anoka

'

z dnia ... kwiekria 2020 r.

w sprawie wyrażenir opiłii o
zmiłnie statutu srnockiej Fundecji Rozvoju spońu

DziaĘiąc na p$dsrawię art, 5 ust. l ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 t.o fimdacjach (tj. Dz.U. z
2018 n Poz' 1491) nraz 18 ust"
1 Statutu §anockiej Fundacji Rozwoju §portu stanowiącego
§
zaĘcarik nr 1 do UchwĄ nr XV/t02/l9
Rady Miasta§anoka z dn" 8 sierpnia 2019 r, w sprawie
ustanawienia §anockiej Fundacji R"r-*rj"

Śń;;'*-

Rada Miasta §anoka uchwalą co nasĘpuje:

§ l.
się PozYtYwnie mlianę w § 3 ust. t pkt
_Oqi*uje
który otrzymałby brmlienie:

l

statufu §anockiej Furrdacji Rozwoju Sportu,

Funduse zaloĘcielski w kv'ocie 8.ó67,00 zl,
{słownie: osięm tysięcy sześćset sześcdziesirlłsiedent
ńotYrh), na Iłóry.rWudajq się Śroclki majqttu:we (ruchomości) szczegółowo olłreśłone
w załqczniklt
w 2 dł UckwałY Racty ldiasta Sanaka w XV/\02/I9 z dn.8 sierpnia 2alg r. v,sprau,ie
u§tgnaw

i eni a

Sanoc§Ę Fandacj

i

Rnnł,aj u Sportu.

Z{unduszu aalożycielskiegł przeznacza

się na

prolłałlzenie dzialalna,ści gospodarczei nłsłępąjqce

środki:
- kampŃer staĘanarny o warto,ścijaaT,Oa
-

pakiet biut owy

ffice

zł

o warlości987,00 zł

$. a łqcznei wał*łści3987,00 zł.

§2.
Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§3.

Ułhwńawcbodzj w rycie z dniem podjęcia.

Prz.ew§dnicący Rady Miasta
Anrlrzej Romaniak

P r oj

e

h

uc hw ały pr zy go t ow ał o

Biuro Burmistrza Miąsta

uzasadnienie
Uchwałą tv XYl102ll9 Rady Miasta Sanoka z dn. 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu wyrazono zgodę na powołanie przedmiotowej fundacji oraz
ustalonojej statut.
Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu stanowiącego załącznik nr
do ilw uchwały zmiana statutu następuje po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Sanoka.

1

Zmiana statutu jest podyktowana wymaganiami sądu rejestrowego, który wezwał Fundatora do
określeniajaka częśćfunduszu zńożycielskiego będzie przęznaczona na prowadzenie
działalnościgospodarc zej zgodnie z art, 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
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