
Uchwala Nr 153120002 
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 26 czenvca 2002 roku 

w sprawie trybu postqpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym 
do sektora finansow publicznych i nie dziatajacych w celu osiasniqcia zysku, 
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania bqdqcego przedmiotem 
dotacji. 

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 10 14 z poi. zm.). 

Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 
uchwala, co nastqpuje: 

§ 1 
Kwoty dotacji na finansowanie celow publicznych zwiqzanych 

z realizacjq zadan Gminy Izbica Kujawska okreilone sq na dany rok w uchwale 
budietowej (gminy Izbica Kujawska). 

$ 2  
Dotacja moze byC udzielona podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansow publicznych i nie dziatajqcym w celu osiagniqcia zysku, ktorym 
zostaiy powierzone zadania naleiqce do samorzqdu terytorialnego. 

§ 3 
1. Dotacja moie byc przyznana na wniosek podmiotu ubiegajqcego siq - o dotacjq. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji na realizacjq okre5lonego zadania winien 
zawierad w szczegolnoici: 
I. omaczenie przedmiotu ubiegajqcego siq o dotacjq, w tym: 

a) nazwe pomiotu, 
b) siedzibq i adres korespondencyjny, 
c) osobe odpowiedzialnq za obshgq zadania bqdqcego przedmiotem 

dotacji, 
d) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych 

wskazujacych na moiliwoSc wykonania zadania. 
11. okreilenie zadania bedacego przedmiotem dotacji bqdi gmpy zadan, 

w tym: 
a) nazwq i szczeg6iowy zakres rzeczowy zadania, 



b) termin realizacji, kalkulacjq przewidywalnych calkowitych kosztow 
realizacji zadania, 

c) wysokosc oczekiwanego dofinansowania z budzetu Gminy Izbica 
Kujawska okresleniem jego przeznaczenia. 

§ 4 
Wnioski o przyznanie dotacji skiada siq w sekretariacie Urzqdu Gminy 

i Miasta w Izbicy Kujawskiej w terminie do 30 paidziernika kaidego roku. 

§ 5 
Przy rozpatrywaniu wnioskow o przyznanie dotacji na realizacjq zadania 

publicznego, w my61 art. 25 ustawy o finansach publicznych uwzglqdnia siq 
w szczegolnosci: 
1 .  Kwotq dotacji okreilonqw uchwale budzetowej na dany cel. 
2. MozliwoSci wykonania zadania przez wnioskodawcq. - 3. Ocenq wykonania przez wnioskodawcq zadan zleconych przez Gminq 

w okresie poprzednim, w szczegolnoSci pod wzgledem rzetelnoici 
i terminowoici ich realizacji. 

$ 6  
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastqpuje na podstawie pisemnej 

umowy zawartej z Zarzadem Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ktora 
powinna okreilac w szczegolnoSci: 
1. Oznaczenie stron, 
2. Zakres rzeczowy, termin realizacji zadania zleconego, 
3. Okreslenie czasu, na jaki umowa zostala zawarta, 
4. Zobowiqzanie zleceniobiorcy (podmiotu dotowanego) do prowadzenia 

dokumentacji wg wymagan zleceniodawcy (dotujacego) w sposob 
umoiliwiajqcy ocenq realizacji zadania pod wzglqdem rzeczowym 
i finansowym, 

5. Zobowiqzanie siq zleceniobiorcy do poddania siq kontroli zleceniodawcy 
w zakresie objqtym umowG 

6. Okreslenie wysokosci dotacji, sposobu i terminu jej przekazywania, 
7. Zasady rozliczen otrzymanej dotacji, 
8. Warunki ewentualnego rozwiazania umowy, 
9. Sankcje z tytulu nienalezytego wykonania zleconego zadania lub 

wykorzystania dotacji na inne cele niz okreslone w umowie, 
a w szczegolnosci: 
a) termin usuniqcia uchybien, 
b) szczegolowe zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami, ktora zostala 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiemej 
wysokoici. 



§ 7 
Umowq zawiera siq na czas oznaczony, nie dhiszy niz okres jednego 

roku budzetowego. 

§ 8 
I .  Dotacja przyznawana na realizacjq zadania zleconego przez Glninq Izbica 

Kujawska na podstawie umowy moie by6 jednorazowa lub iwiadczeniem o 
charakterze stalym z zastrzeieniem przepisow ustawy o zamowieniach 
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. 

2. Dotacja jest przekazywana: 
a) jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki, 
b) w transzach, warunkiem przekazania kolejnej transzy jest rozliczenie 

poprzedniej. 

§ 9 
- 1. Podmiot dotowany nie moie wykorzystad dotacji na inne cele niz okreilone 

w umowie. 
2. Podmiot zobowiazany jest do gromadzenia dokumentacji i prowadzenia 

ewidencji umozliwiajacej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod 
wzglqdem rzeczowym i finansowym. 

§ 10 
1. Podmiot, ktory otrzymal dotacjq jest zobowiqzany do sporzadzania 

i przekazywania Zarzadowi Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej rocznej 
inforrnacji o przebiegu realizacji i finansowania zadania w terminie 
do 3 1 grudnia roku budietowego, w ktorym otrzymal dotacjq. 

2. Informacja roczna winna zawierad: 
I. rozliczenie kwoty otrzymanej w ramach udzielonej dotacji na realizacje 

zadania ( o s i ~ n i q t e  cele), 
1I.podmiot dotowany do informacji zalacza zestawienie dowodow 

ksiqgowych potwierdzajacych prawidlowe wykorzystanie przekazanych 
irodkow finansowych z zalaczonymi kopiami rachunkow i faktur. 

§ 11 
Postqpowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 

§ 12 
Wykonanie uchwaly zleca siq Zarqdowi Gminy i Miasta w Izbicy 

Kujawskiej. 

§ 13 
1. Uchwala podlega ogloszeniu przez rozplakatowanie obwieszczen 

w miejscach publicznych oraz w prasie lokalnej. 
2. Uchwala wchodzi w iycie z dniem ogtoszenia. 



Wprowadzona aktualizacja zapisow art. 118 ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 49 z 1999 roku, poz. 485) obliguje organ stanowiacy 

jednostki samorzadu terytorialnego do okreilenia trybu postcpowania 

o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania 

zleconego zadania w drodze uchwaiy. 


