
Uchwała  Nr XIX/79/ 2004 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 30 marca 2004 roku 

 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Ujazd, 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania 
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, nr 162 
poz.1568) art.118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148,  Nr 45 poz.391,  Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, 
poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 roku Nr 19 poz.177) oraz na podstawie art. 23 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - przepisy wprowadzające ustawę o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 202 poz. 1956 i 1958, Nr 228 poz. 
2262)  uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Z budŜetu Gminy Ujazd podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację na realizację innych 
zadań niŜ określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 

 
2.  Zlecenie zadania i udzielenie dotacji, o których mowa w ust.1, o ile przepisy szczególne 

nie stanowią inaczej, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przy 
zastosowaniu trybu określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) 

 
§ 2 

 
Burmistrz w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego podaje do publicznej wiadomości zakres zadań własnych, które 
mogą być zlecane podmiotom określonym w § 1 pkt. 1 oraz termin składania ofert. 
 

§ 3 
 

1. Podstawą do udzielenia dotacji z budŜetu gminy Ujazd jest wniosek podmiotu 
zawierający ofertę realizacji zadania naleŜącego do zadań samorządu gminnego. 

 
2. Wnioski rozpatrywane będą pod względem: 

a) ustalenia, czy w ramach dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych 
zapewniona jest realizacja proponowanego zadania 

b) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego w ofercie gwarantuje 
jego prawidłowe wykonanie 

c) moŜliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budŜetu gminy 
 

3. Burmistrz po dokonaniu oceny i weryfikacji przedłoŜonych wniosków, proponowane 
kwoty dotacji umieszcza w projekcie uchwały budŜetowej, którą przedkłada Radzie 
Miejskiej zgodnie z przyjętą procedurą uchwalenia budŜetu. 



4. Wielkość przyznanych dotacji określa Rada Miejska w uchwale budŜetowej na dany rok 
budŜetowy. 

 
§ 4 

 
1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej, zgodnie z art. 71 ust.2 

ustawy o finansach publicznych, z podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na dany rok budŜetowy. 

 
2. Dotacja moŜe być przekazana w jednej lub w kilku ratach. Warunkiem przekazania 

kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty. 
 

§ 5 
 

1. Podmiot dotowany dokonuje rozliczenia dotacji przedkładając sprawozdanie. Do 
sprawozdania muszą być dołączone potwierdzone kserokopie dowodów księgowych, 
potwierdzające wykonanie danego zadania. Na oryginałach dokumentów stanowiących 
rozliczenie dotacji winna być umieszczona adnotacja: „Rozliczono ze środków UM w 
Ujeździe, data, podpis”. 

 
2. Kontrola i ocena prawidłowości przedłoŜonego rozliczenia dotacji wykonywana będzie 

merytorycznie przez komórki, które prowadzą merytoryczny nadzór nad realizacją 
zadań objętych dotacją, a pod względem rachunkowym przez referat finansowo- 
budŜetowy z uwzględnieniem wcześniejszych wyników kontroli. 

 
3. Burmistrz w sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu gminy przedstawia 

rozliczenie udzielonych dotacji. 
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu 
 

§ 7 
 

Traci moc uchwała Nr XVII/100/99 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 1999 roku 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu 
kontroli wykonywania zadania zleconego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych. 
 

§ 8 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
         Przewodniczący obrad: 
         Piotr Kołodziej 


