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UCHWAŁA NR V/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

postanawia: 

§ 1. 1. Określić tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bieruń dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane 
z realizacją zadań gminy, innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie oraz sposobu jej rozliczania. 

2. Tryb, o którym mowa w pkt. 1 określa się w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr IV/7/2007 z dnia 28.06.2007 roku w sprawie ustalenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu 
jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr V/9/2010

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 maja 2010 r.

REGULAMIN 

§ 1. 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą 
otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne inne niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, związane z realizacją zadań Gminy Bieruń. 

2. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania 
powinien przedstawić wniosek, który gwarantuje wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć do Burmistrza Miasta w formie pisemnej według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy. 

ROZLICZENIE DOTACJI 

§ 2. 1. Podmiot, który otrzymał dotację z budżetu, zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia zadania pod 
względem rzeczowym i finansowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Dotacje udzielane z budżetu miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do 
budżetu miasta wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę. 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2 nalicza się od dnia wpływu dotacji na rachunek wybranego podmiotu. 

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji 
przez kolejne trzy lata. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/9/2010

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 maja 2010 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/9/2010

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 maja 2010 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bieruniu 

Henryk Skupień


