
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/218/12 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do  

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane 

z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), 

w związku z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz.1240 ze zmianami) uchwala się, co nastę-

puje:  

§ 1. Określony w uchwale tryb oraz zasady stosu-

je się do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej 

Głogów podmiotom niezaliczonym do sektora finan-

sów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 

zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań 

gminy, innych niż określone w art.4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 

1536 ze zmianami).  

§ 2. 1. Ubiegający się o dotację podmiot składa 

w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego 

rok budżetowy do właściwego merytorycznie wydzia-

łu Urzędu Miasta wniosek o udzielenie dotacji, zgod-

nie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

2. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2013 nale-

ży złożyć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej uchwały  

3. Do wniosku o udzielenie dotacji powinien być 

dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub 

rejestracyjny podmiotu z którego wynikają jego zada-

nia statutowe oraz pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli.  

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę 

(osoby) uprawnione na podstawie aktualnych pełno-

mocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy.  

5. Prezydent Miasta Głogowa może uzależnić 
rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym termi-
nie dodatkowych informacji i wyjaśnień do dokumen-
tów.  

6. Nie złożenie w terminie wskazanych doku-
mentów lub wyjaśnień spowoduje wykluczenie pod-
miotu z postępowania o udzielenie dotacji.  

7. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie 
przyjmowania wniosków i przyznawaniem dotacji 
z zachowaniem zasady jawności postępowania pro-
wadzone są przez wydziały merytoryczne UM w Gło-
gowie.  

§ 3. 1. Wyboru podmiotów do realizacji zadań 
dokonuje w ramach otwartego konkursu ofert powo-
łana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa.  

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie do-
tacji bierze się pod uwagę przede wszystkim:  
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę 

celów,  
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych 

na realizacje zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1,  

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym realizacji do zakresu 
rzeczowego zadania,  

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot 
przy uwzględnieniu informacji zawartych we 
wniosku,  

5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi 
w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelno-
ści i terminowości ich realizacji i rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków.  

§ 4. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji na-

stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
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Gminą Miejską Głogów a podmiotem, którego oferta 

została przyjęta do realizacji.  

2. Umowa, o której mowa w ust 1 powinna za-

wierać:  

1) oznaczenie stron,  

2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego za-

dania i termin jego wykonania,  

3) określenie wysokości dotacji, oraz warunki i ter-

miny jej przekazywania,  

4) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,  

5) ustalenie zasad, formy i terminów rozliczeń,  

6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumen-

tacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania 

zadania pod względem rzeczowym i finansowym, 

oraz do poddania się przez podmiot kontroli prze-

prowadzonej przez gminę,  

7) warunki wypowiedzenia umowy,  

8) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności 

podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zleconego zadania lub wykorzystania 

dotacji na cele inne niż określone w umowie, w 

szczególności:  

− termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na 

inne cele niż określone w umowie,  

− termin zwrotu dotacji w wypadku niewykona-

nia lub częściowego niewykonania zleconego 

zdania,  

− termin zwrotu dotacji w przypadku niewyko-

rzystania jej w całości, nie dłuższy niż terminy 

określone w art. 251 i art. 252 ustawy o finan-

sach publicznych.  

§ 5. 1. Prezydent Miasta dokonuje kontroli 

i oceny realizacji zadania, w szczególności:  

1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania 

zgodnie z zawartą umową  

2) prawidłowości wykorzystania środków publicz-

nych otrzymanych na realizację zadania.  

2. Prawidłowość wykorzystania przekazanych 

środków podlega nadzorowi merytorycznemu i kon-

troli także w trakcie realizacji zadania.  

3. Czynności kontrolnych dokonują upoważnieni 

pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy w ramach 

kontroli mają prawo do:  

1) wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostki, 

w której przeprowadza się kontrolę  

2) wglądu do dokumentów mających związek 

z przedmiotem kontroli.  

§ 6. 1. W terminie 30 dni po zakończeniu zadania 

podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do 

przedstawienia sprawozdania merytoryczno-finanso-

wego z jego realizacji.  

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczegól-

ności:  

1) opis wykonanych prac (sprawozdanie merytorycz-

ne)  

2) całkowity koszt zadania, w tym nakłady pokryte 

z otrzymanej dotacji  

3) kserokopie faktur i rachunków,  

4) zestawienie rachunków i faktur, ze wskazaniem 

daty wystawienia rachunku lub faktury, nazwy 

wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wy-

sokości środków poniesionych z dotacji oraz na-

zwy wystawcy rachunku lub faktury.  

3. Zwrot dotacji w sytuacji niewykorzystania jej 

w całości następuje w terminach określonych w umo-

wie, nie później niż do 15 stycznia następnego roku.  

4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. 1. Zapewnia się jawność postępowania 

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.  

2. Wykaz jednostek wraz z kwotami przyznanych 

dotacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-

skim w Głogowie oraz umieszczenie w BIP Gminy 

Miejskiej Głogów  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Głogowa.  

§ 9. Traci moc uchwała nr XIX/157/2004 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2004 roku 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu 

gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 

kontroli wykonywania zleconego zadania przez pod-

mioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Andrzej Koliński 
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