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§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

Poz. 2995, 2996

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiński

2996
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2010 RADY GMINY KWILCZ
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kwilcz, z dnia 30 marca 2010r.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 15, art. 40, ust.
1 i art. 41 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) art. 221, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy Kwilcz uchwala co następuje:
§1. W uchwale Nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na
cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania
zadań zleconych, §7 otrzymuje brzmienie:
„§7.1 Wójt Gminy lub osoba przez Wójta upoważniona, mogę dokonywać kontroli prawidłowości
realizacji zleconego zadania oraz sposobu wykorzystania dotacji.
2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie
realizacji zadania, bądź po jego zakończeniu.
3. Zakres kontroli powinien obejmować:
1. sprawdzenie rzeczywistego przebiegu wykonywania zadań i jego zgodności z zawartą umową,
2. sprawdzenie dokumentów związanych z wykonywaniem dotowanego zadania, w tym oryginałów
dowodów księgowych dokumentujących wykorzystanie otrzymanych dotacji
4. Zakres kontroli powinien obejmować:

1. sprawdzenie rzeczywistego przebiegu wykonywania zadań i jego zgodności z zawartą umową,
2. sprawdzenie dokumentów związanych z wykonywaniem dotowanego zadania, w tym oryginałów
dowodów księgowych dokumentujących wykorzystanie otrzymanych dotacji
5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Wójt Gminy ma
prawo do wezwania podmiotu do ich usunięcia w
wyznaczonym terminie.
7. W przypadku, gdy zleceniodawca nie usunie
stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym
terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym.
8. Nadzór finansowy nad wykonaniem umów
sprawuje Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona
przez Wójta Gminy”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

