
Uchwała  Nr XX /  288 / 2004
Rady Gminy  Pawłowice

z dnia  22 października 2004r. 
  

w sprawie  trybu postępowania  o udzielenie dotacji  podmiotom  nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych  i nie działających  w celu osiągnięcia zysku na realizację  zadań gminy  na cele
publiczne inne niż okreslone  przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, 
   

 Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15,  art.  40  ust.1,  art.  42,  51  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.o
samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. – z późniejszymi zmianami) art. 118 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 26 listopada  1998r. o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi
zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej 

 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

 

§ 1
 

1.        Prawo otrzymania dotacji z budżetu gminy Pawłowice  przysługuje podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku .

2.          Dotacja może być udzielana wyłącznie  na realizacje celów publicznych  związanych z
wykonywaniem  zadań gminy  innych niż  określone  przepisami ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003r. o
działalności publicznej i o wolontariacie       ( Dz.U.  Nr 96 poz. 874 z późniejszymi zmianami ).

 

§ 2
 

Dotacja  jest przyznawana  na wniosek podmiotu zamierzającego zrealizować zadanie publiczne określone w
§ 1 pkt 2 . 

 

§ 3
 

1.         Wniosek  o którym  mowa w § 2  winien  zawierać :       

a)       nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji,

b)       szczegółowy zakres  rzeczowy  proponowanego do realizacji zadania wraz z podaniem terminu
i sposobu realizacji,

c)       kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania,

d)       udokumentowaną  formę prawną ,statut ,

e)       numer NIP, 

f)         numer REGON,

g)       aktualny wypis z rejestru  ( 3 miesiące od momentu  złożenia wniosku),

h)       zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu 
podmiotu  z zapłatą  składek oraz obowiązkowych  należności publicznoprawnych,

i)         nazwę banku i numer rachunku bankowego,

j)         dokument uprawniający osoby do składania oświadczeń woli,

k)       informację o posiadanych własnych środkach finansowych  oraz uzyskanych  z innych źródeł 
na realizację  danego zadania,



l)         informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych  zapewniających możliwość
wykonania zadania ,

m)     informację na temat dotychczasowych  zadań realizowanych  we współpracy z  administracją
publiczną .

  

2.        W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych  lub innych wad wniosku  wzywa się podmiot
do ich usunięcia  w terminie 21 dni od dnia  doręczenia wezwania. Wniosek   nie  poprawiony
pozostaje bez rozpatrzenia .

 

§ 4
 

1.                Wójt Gminy  rozpatruje kompletny wniosek  w terminie  do 30 dni od daty wpływu powołując    
Komisję Oceniającą , która przedkłada propozycje przyjęcia lub odrzucenia wniosku .

2.            Przy rozpatrywaniu  wniosku   na realizację zadania  uwzględnia się w szczególności:

a)          znaczenie  dla realizowanych przez gminę  zadań oraz możliwości   finansowe  gminy ,

b)          ocenę przedstawionej  we wniosku kalkulacji kosztów,

c)          ocenę możliwości prawidłowej  realizacji zadania,

d)          analizę i ocenę wykonanych   przez   podmiot zadań   w okresie poprzednim , z
uwzględnienim rzetelności  i terminowości ich  realizacji oraz  rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.

3.       Wójt Gminy na wniosek Komisji Oceniającej podejmuje ostateczną decyzję o  

          przyznaniu dotacji .

 

§ 5
 

1.           Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy .

2.           Umowa powinna zawierać w szczególności:

a)             szczegółowy opis zadania,

b)             termin wykonania zadania,

c)             wysokość dotacji na realizację zadania,

d)             tryb przekazywania dotacji,

e)             tryb kontroli wykonywania zadania,

f)               sposób rozliczenia  dotacji  i zasad zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

g)             osobę merytorycznie  nadzorującą wykonanie zadanie.

3.           Wydatkowanie środków  przez podmiot podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych  ( Dz.U. Nr 19 poz. 117)   

 

§ 6
 

1.     W imieniu Wójta Gminy  kontrolę merytoryczna i finansową nad realizacją zadania sprawują
wyznaczone osoby spośród  Kierowników Referatów  Urzędu Gminy , Kierowników jednostek
organizacyjnych w szczególności w zakresie:

a )  sposobu realizacji zadania w tym jakości i terminowości wykonania zadania,

b)        prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania.

2.       Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół   i przedkłada Wójtowi.

 



§ 7
 

1.     Po wykonaniu zadania Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia  rozliczenia końcowego zadania
pod względem  rzeczowym i finansowym.

2.        Rozliczenie końcowe zadania  powinno  nastąpić w terminie  30 dni od zakończenia zadania.

3.        Do rozliczenia rzeczowo finansowego Podmiot  dołącza kserokopie rachunków, faktur i innych
dokumentów finansowych  dotyczących  wydatkowania  środków dotacji .

 4.         Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z
odsetkami ustawowymi  w terminie  do 31 stycznia  roku następnego 

5.        Odsetki nalicza się od dnia protokolarnego  stwierdzenia nieprawidłowości  wykorzystania  dotacji.

6.     Wykorzystanie dotacji  niezgodnie z przeznaczeniem  wyklucza prawo do ubiegania się  o przyznanie
dotacji .

7.        Postępowanie o  udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne .

 

§ 8
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

§ 9
 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego . 


