
 
UCHWAŁA Nr XVIII/112/08 

RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 
z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, 

sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz 
art. 176 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )  

Rada Gminy i Miasta  
uchwala, co następuje:  

§ 1.Niniejsza uchwała reguluje: 
1. tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, zwanej dalej dotacją 
2. sposób rozliczenia dotacji; 
3. sposób kontroli wykonania zadania; 
4. sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia  
 
§ 2 Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać 
z budżetu gminy dotacje na cele związane z realizacją zadań publicznych innych, niż określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn zm.) 
 
§ 3 Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w § 2 może mieć formę: 
1. powierzania wykonania zadania publicznego i udzielenia dotacji na sfinansowanie jego realizacji; 
2. wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 
 
§ 4 1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacje o terminie i miejscu składania ofert dotyczących powierzenia wykonania zadania publicznego, lub 
wniosków o wsparcie wykonania zadania publicznego z 30 dniowym wyprzedzeniem. 
2.Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać informacje wymienione w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). 
3. Podmiot występujący z ofertą lub wnioskiem na wykonanie zadania powinien zapewnić jego wykonania w sposób 
efektywny, terminowy i oszczędny. 
4. Oferta na realizacje określonego zadania powinna zawierać informacje określone w rat. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). 
5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 
1) pełną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację, 
2) określenie celu publicznego będącego przedmiotem dotacji, 
3) wysokość oczekiwanego dofinansowania, ze wskazaniem innych źródeł finansowania, 
4) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji, 
6) oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji 
jako podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działający w celu 
osiągnięcia zysku. 
6. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 
7. Nie złożenie wskazanych informacji lub dokumentów w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o 
udzielenie dotacji w trybie art.176 ustawy o finansach publicznych. 



 
§ 5 1. Rozpatrzenia wniosków oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę 
określonych niniejszą uchwałą wymogów, dokonuje Burmistrz, uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizacji celu publicznego; 
2) wysokość środków budżetu przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom o których mowa w § 2 
niniejszej uchwały; 
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji 
do rzeczowego zakresu zadania; 
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu 
informacji zawartych we wniosku, ewentualnie jego dotychczasowej rzetelności 
i terminowości. 
2. Postępowanie dotyczące wyboru oferty, czy wniosku jest jawne 
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty, czy wniosku dokonuje powołana przez Burmistrza komisja. 
4. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół , a o wyborze oferty, czy wniosku zawiadamia się na piśmie 
zainteresowanych oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
5 W przypadku , gdy do konkursu przystąpił tylko jeden oferent Burmistrz ma prawo zatwierdzenia oferty. 
 
§ 6 1 Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, która powinna zawierać 
w szczególności elementy określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) 
2. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż na okres jednego roku 
budżetowego. 
 
§ 7.1. Dotacja może być przekazana w formie: 
1) refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków; 
2) zaliczek wypłacanych w formie transz, 
3) zaliczki jednorazowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
2. Dotacje przekazuje się po podpisaniu umowy na wskazany rachunek bankowy. 
 
§ 8. 1 Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej 
przeprowadzenie kontroli wykonania zadania, pod względem rzeczowym i finansowym. 
2. Burmistrz poprzez wyznaczonych pracowników jest zobowiązany prowadzić kontrolę i ocenę wykonywania umów, 
uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności , ciągłości, terminowości oraz jakości świadczeń. 
3. Nadzór prowadzony jest w szczególności poprzez: 
1) analizę cząstkowej realizacji zadania, 
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie. 
3) stwierdzenie nieprawidłowości w czasie kontroli może spowodować wstrzymanie dofinansowania zadania do 
wyjaśnienia. 
 
§ 9.1. Podmiot dotowany jest zobowiązany złożyć rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z zawartej umowy, nie 
później niż do 30 grudnia roku budżetowego. 
2. Dotacje przyznane i nie wykorzystane w roku budżetowym lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają 
zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie nie dłuższym niż do 30 grudnia danego roku wraz z odsetkami jak dla 
zaległości podatkowych liczonych od dnia określonego w umowie jako termin wykonania zadania. 
 
§ 10. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia Burmistrz podaje do publicznej 
wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy i Miasta, wykaz podmiotów, które ubiegały się i otrzymały dotację oraz wysokość wnioskowanej i przyznanej 
dotacji. 
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 
 



§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie: 
 
 
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 2 pkt. 15 ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) daje 
kompetencje radzie gminy do decydowania w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm gmina może zlecać realizacje 
zadań własnych i udzielać dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w 
ramach osiągnięcia zysku. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie. 
Tryb postępowania o udzielanie dotacji , sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania 
publicznego określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ma ona zapewnić jawność 
postępowania o udzielenie dotacji i sposób jej rozliczania.  
 

Przewodniczący   
Rady Gminy i Miasta  
Zofia Warda  



 


