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UCHWAŁA NR XLII/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 4 listopada 2006 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz 
sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. nr 142 poz.1591, z 2002r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 153 poz.1271, nr 
214 poz.1806, z 2003r. nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz.1203 
z 2005r. nr 172 poz.1441, nr 175 poz.1457, z 2006r. nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337 z 2007r. nr 48 
poz. 327, nr 138 poz.974, nr 173 poz.1218 z 2008 roku: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009r. 
nr 52 poz.420, nr 157 poz.1241, z 2010r. nr 28 poz.142 i 146, Nr 96, poz. 620, Nr 106, poz. 675) 
w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, 
poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz.146, nr 123 poz.835) Rada Miejska uchwala: 

§ 1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku - zwane dalej „podmiotami uprawnionymi” - mogą, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały, 
otrzymać z budżetu gminy dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu działania gminy- innych 
niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. 

2. Udzielenie dotacji podatnikom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 
w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań publicznych objętych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego wolontariacie określa ta ustawa. 

§ 2. 1. Podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 
publicznych, o których mowa w § 1 ust.1, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, 
w tym przez organy administracji publicznej. 

2. Burmistrz Wołczyna w terminie 1 miesiąca rozpatruje celowość realizacji zadania, informuje 
o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego 
ofertę o trybie zlecenia zadania oraz terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

§ 3. 1. Planując zlecenie realizacji zadania podmiotom uprawnionym Burmistrz Wołczyna ogłasza 
otwarty konkurs ofert, co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 

a) zakresie zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, 

c) zasadach przyznania dotacji, 

d) terminach i warunkach realizacji zadania, 

e) terminie składania ofert, 

f) trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty oraz terminie dokonania wyboru 
ofert. 

3. Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie oraz na stronie internetowej gminy Wołczyn . 

§ 4. 1. Oferta realizacji zadania, składana przez podmiot uprawniony, powinna zawierać: 

a) zakres działania podmiotu, 

b) opis zadania, na które ma być przyznana dotacja, 

c) termin i miejsce realizacji zadania, 
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d) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz sposób finansowania zadania, 

e) kwotę dotacji, 

f) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania. 

§ 5. 1. Burmistrz Wołczyna przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania przez 
oferenta i kalkulacje kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, a także uwzględnia wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania. 

2. W uzasadnieniu wyboru oferty Burmistrz Wołczyna obowiązany jest ustosunkować się do 
spełnienia przez oferenta wymogów określonych w § 3. 

3. Przepis ust. 1 i 2 ma zastosowanie również w sytuacji, gdy została złożona tylko jedna oferta. 

§ 6. Zlecenie zadania do realizacji oraz udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy między 
Burmistrzem Wołczyna i podmiotem starającym się o przyznanie dotacji - zwanej dalej 
porozumieniem. 

§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotacje zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Wołczyna: 

a) kwartalnych rozliczeń z realizacji zadania i wydatkowania przyznanej dotacji – w trakcie realizacji 
zadania 

b) ostatecznego rozliczenia z realizacji zadania – w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia zadania. 

2. Zakres szczegółowy sporządzenia rozliczeń z wykorzystania dotacji określa porozumienie. 

3. Udzielający dotacji ma prawo przeprowadzenia kontroli realizacji zleconego zdania . 

4. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od 
wykonania zadania. 

5. Do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem mają zastosowanie przepisy 
o finansach publicznych. 

§ 8. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zleconego zadania oraz prawidłowym 
wykorzystaniem dotacji powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 9. Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/360/2006 Rady Miejskiej 
w Wołczynie z dnia 26.04.2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po 14-tu dniach od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak


