
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/298/2013 

RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/287/2013 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26.09.2013 r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubańskiego podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne 

zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2013 r. 

Dz. U., poz. 595 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala co następuje:  

§ 1. W Uchwale nr XLV/287/2013 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26.09.2013 r. w sprawie określenia 

trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubańskiego podmiotom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż 

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu 

jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 4 uchyla się.  

2. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu, a także na tablicy ogłoszeń umieszczonej w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Lubaniu.”  

3. W § 12 ust. 3 wykreśla się wyrazy „(wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do umowy)”  

4. § 13 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Powiatu zlecający zadanie publiczne lub je dofinansowujący 

dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, oceniając: 1) stan realizacji zadania oraz wykonania zadania 

zgodnie z umową; 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; 3) prawidłowości wykorzystania 

środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenie dokumentacji określonej 

w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy upoważnieni 

przez Zarząd Powiatu. 3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.”.  

5. W § 14 wykreśla się ust. 5.  

6. § 15 uchyla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.  

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 6536



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego: 

K. Kiljan 
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