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UCHWA£A Nr XV/60/2008 RADY GMINY KRASZEWICE
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie: okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹
zadañ gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadañ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón.
zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwala, co nastêpuje:
§1. Postanowienia niniejszej uchwa³y stosuje siê do udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, na
cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ gminy innych ni¿
okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z pó. zm.).
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) gminie - rozumie siê przez to Gminê Kraszewice,
2) wójcie  rozumie siê przez to Wójta Gminy Kraszewice,
3) podmiocie - rozumie siê przez to podmiot nie zaliczony do
sektora finansów publicznych,
4) stanowisk merytorycznych - rozumie siê przez to w³aciwe
merytorycznie stanowisko Urzêdu Gminy, zgodnie

z podzia³em kompetencji okrelonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Kraszewicach.
§3. Wysokoæ kwot dotacji na zadanie publiczne nale¿¹ce
do zadañ gminy okrelona zostaje w uchwale bud¿etowej.
§4. 1. Wójt, wystêpuj¹c z inicjatyw¹ zlecenia realizacji
zadañ finansowanych dotacj¹, umieszcza listê tych zadañ na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w prasie o zasiêgu
lokalnym  okrelaj¹c:
a) rodzaj zadania,
b) termin realizacji,
c) warunków, jakie powinien spe³niaæ podmiot dotowany,
d) termin sk³adania ofert realizacji zadania.
2. Og³oszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza siê
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do
terminu sk³adania ofert.
§5. 1. Podmiot sk³ada wniosek o udzielenie dotacji
z bud¿etu gminy zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y do
Urzêdu Gminy w Kraszewicach, który dokonuje ewidencji
wniosków i przekazuje je niezw³ocznie na stanowiska merytoryczne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 46

— 4831 —

2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) statut lub inny dokument organizacyjny podmiotu
z którego wynikaj¹ jego zadania statutowe,
b) wyci¹g z w³aciwego rejestru.
3. Wniosek powinien byæ podpisany przez osoby uprawnione do sk³adania owiadczeñ woli zgodnie z przepisami
dotycz¹cymi podmiotu dotowanego.
4. Wójt mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia
w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
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e) termin wykorzystania dotacji, nie d³u¿szy ni¿ do dnia
31 grudnia danego roku bud¿etowego,
f) okrelenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji,
g) termin zwrotu niewykorzystanej czêci dotacji celowej, nie
d³u¿szy ni¿ 15 dni od okrelonego w umowie dnia wykonania zadania,
h) zobowi¹zanie podmiotu dotowanego do poddania siê
kontroli w zakresie objêtym umow¹ oraz tryb tej kontroli,
i) okrelenie warunków wypowiedzenia umowy.

§6. 1. Opiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 1
nastêpuje na stanowiskach merytorycznych.

3. Umowê zawiera siê na czas nie d³u¿szy ni¿ okres
jednego roku bud¿etowego.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji
uwzglêdnia siê w szczególnoci:

4. Podmiot nie mo¿e wykorzystywaæ rodków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele ni¿ okrelone
w umowie.

a) znaczenia zadania dla realizowanych przez gminê celów,
b) wysokoæ rodków bud¿etu gminy przeznaczonych na
realizacjê zadañ zleconych podmiotom, o których mowa
w §1,
c) ocenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego
zadania,
d) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez podmiot,
e) analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim z uwzglêdnieniem rzetelnoci terminowoci ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na
ten cel rodków.
3. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy,
uwzglêdniaj¹c przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
§7. 1. Listê podmiotów dotowanych og³asza siê na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kraszewicach, okrelaj¹c:
a) nazwê podmiotu dotowanego,

5. Prawa i obowi¹zki stron umowy nie mog¹ byæ przenoszone na osoby trzecie.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê za zgod¹
stron, mo¿liwoæ zmiany w ci¹gu roku zakresu rzeczowego
oraz warunków realizacji zadania, w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy.
7. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nieprawid³owego
jej wykonania. Podstawê do rozwi¹zania umowy stanowi¹
wyniki kontroli jej wykonania.
§9. 1. Podmiot jest zobowi¹zany do przestawienia rozliczenia zadañ pod wzglêdem rzeczowym i finansowym, wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ
w terminie okrelonym w umowie.
3. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru stanowisko merytoryczne dokonuje oceny:

b) zadanie zlecone do wykonania,

1) stanu realizacji zleconego zadania,

c) wysokoæ przyznanej dotacji.

2) prawid³owoci wykorzystania dotacji na realizacjê zadania
zleconego.

2. Og³oszenie na tablicy og³oszeñ, o którym mowa w ust.
1, umieszcza siê niezw³ocznie po rozstrzygniêciu w przedmiocie zg³oszonych wniosków o dotacjê. Og³oszenie to winno byæ
wywieszone przez okres co najmniej 30 dni.
§8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi
nastêpuje na podstawie umowy zawartej pomiêdzy gmin¹
a podmiotem.
2. Umowa, w sprawie udzielenia dotacji powinna
okrelaæ w szczególnoci:
a) oznaczenie stron umowy,
b) okrelenie czasu, na jaki zostaje zawarta,
c) szczegó³owy zakres rzeczowy realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji) i termin jego wykonania,
d) wysokoæ dotacji, jak¹ Gmina przeka¿e podmiotowi dotowanemu z tytu³u realizacji umowy, oraz termin i tryb jej
p³atnoci,

4. Zatwierdzenie rozliczenia zadania powinno nast¹piæ
nie póniej ni¿ 15 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego.
§10. 1. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia
ewidencji ksiêgowej otrzymanej dotacji na realizacjê zadania
oraz wydatków z tym zwi¹zanych, w sposób umo¿liwiaj¹cy
przeprowadzenie kontroli finansowej.
2. Orygina³y dokumentów wiadcz¹cych o dokonaniu
wydatków sfinansowanych w ca³oci lub czêci z otrzymanej
dotacji winny byæ opatrzone w sposób trwa³y w klauzulê
potwierdzaj¹c¹ ten fakt.
§11. 1. Zobowi¹zuje siê Wójta do prowadzenia nadzoru
w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej okrelonych, w szczególnoci w zakresie:
- sposobu realizacji zadania zleconego,
- gospodarowania przekazan¹ dotacj¹,
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- prowadzenia dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ustalenie kosztów zleconego zadania.

c) przedstawieniu nieprawdy z za³¹czonych do rozliczenia
owiadczeniach

2. W umowie zamieszcza siê postanowienie, i¿ podmiot
dotowany wyra¿a zgodê na to, by osoby upowa¿nione przez
Wójta dokonywa³y kontroli sposobu wykorzystania dotacji.

- wstrzymuje siê przekazywania kolejnych transz dotacji,
a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz
z odsetkami jak dla zaleg³oci podatkowych od dnia
przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

3. Kontrola o której mowa w ust. 2, polega na:
a) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji dotowanego zadania (kontrola merytoryczna),
b) sprawdzenie dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ dotowanego zadania, w szczególnoci znajduj¹cych siê w
siedzibie podmiotu orygina³ów dokumentów finansowych (kontrola finansowa).
§12. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w sposobie wykorzystania dotacji polegaj¹cych w szczególnoci na:
a) niew³aciwym (niezgodnym z celem okrelonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,
b) rozbie¿nociach miêdzy orygina³ami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kserokopiami lub zestawieniami,

§13. Od chwili z³o¿enia wniosku do zakoñczenia postêpowania okrelonego niniejsz¹ uchwa³¹ zapewnia siê pe³n¹
jawnoæ jego uczestnikom, a w szczególnoci przez:
1) zapewnienie uczestnikom postêpowania wgl¹du do opinii
wydanych w sprawie wniosków,
2) podanie do publicznej wiadomoci rozstrzygniêcia w sprawie wniosków.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kraszewice.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Ba
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