
DECYZJA NR 18
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) 

z dnia 15 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję nr 50 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć 

z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 
1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 
z dnia18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. 
poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do decyzji nr 50 Ministra Sportu i Turystyki z 14 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie 
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział VI, ust. 3, pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć.”;

2) W rozdziale VI, ust. 3 po pkt 18 dodaje się pkt 19, w następującym brzmieniu:

„Przyznane środki finansowe zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż

w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2  
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 24
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