
Uchwał Nr XII – 92 / 04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 25 lutego 2004r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 
                 oraz  sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez 
                podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

                 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591;  z  2002r. Nr 22 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.948, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) r. 
oraz art.118  ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  -  ( tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. Nr 
15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594,  Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851)   

Rada Miejska w Baborowie  uchwala  co następuje :  

§ 1
1. W budżecie Gminy na dany rok budżetowy mogą być ujęte dotacje na cele 

publiczne związane z realizacją zadań Gminy przez podmioty nie zaliczone 
do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

2. Dotacja może być udzielona na finansowanie zadania zleconego w formie 
powierzenia,

3. Dotacja może być udzielona  także na dofinansowanie zadania wspieranego 
przez Gminę.

§ 2
Z dotacji, o których mowa w § 1 korzystać mogą  :
1. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
2. fundacje lub ich oddziały terenowe,
3. stowarzyszenia lub ich oddziały terenowe,
4. kluby sportowe i inne,
5. kościoły i związki wyznaniowe

§ 3

Dotacja może być przyznana na realizację zadań publicznych w następujących 
dziedzinach:
1. oświaty, edukacji, wychowania,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3. ochrony zdrowia, rehabilitacji,
4. pomocy społecznej



§ 4
Dotacja nie może być wykorzystana na :
1. działalność gospodarczą,
2. budowę, inwestycje, remonty, zakup gruntów,
3. działalność polityczną i religijną,
4. finansowanie kosztów nie związanych z realizacją zadania.

§ 5
1. Powierzenie zadania i przyznanie dotacji organizacji pozarządowej następuje 

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

§  6
1. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy  złożyć ofertę realizacji 

zadania publicznego.
2. Burmistrz Gminy bądź osoba przez niego wskazana wspólnie z Kierownikiem 

właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej :
1)  dokonuje oceny oferty  realizacji zadania publicznego przez organizację 
pozarządową,
2) w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty złożenia oferty o której 
mowa w ust.1 Kierownik właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki 
Organizacyjnej informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania 
publicznego.

§  7
Oferta powinna zawierać :

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do 
realizacji,

2) termin i miejsce realizacji,
3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazując 

na możliwość wykonania zadania,
5) wysokość oczekiwanej dotacji,
6) źródła finansowania inne niż dotacja, 
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

2. Oferta  nadto powinna  :
    1) spełniać cele wynikające z zadań Gminy określone przepisami prawa,

2) przyczyniać się do promocji regionu.

§  8



1. Kierownik właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej 
ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym 
wyprzedzeniem.

2.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o :
1) rodzaju zadania,
2) wysokość środków przewidzianych w budżecie Gminy na realizacje tego   

zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i miejscu składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty,
7) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego 
samego rodzaju zadania w roku poprzednim,

4. Informację o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zamieszcza się w prasie 
lokalnej, tablicach ogłoszeń na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej, 
sieci teleinformatycznej,

5. Organizacja pozarządowa składa ofertę na realizacje zadania w terminie i 
miejscu określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

§  9
1. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania  bierze się pod uwagę w 

szczególności :
1) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań Gminy,
2) wysokość środków przewidzianych w budżecie gminy na realizację 

zadania przez organizację pozarządową
3) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, przy 

uwzględnieniu informacji podanych przez tę organizację,
5) analizę wykonania zadań zleconych organizacji pozarządowej w okresie 

poprzednim  z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i 
terminowości ich realizacji.

2. Burmistrz Gminy bądź osoby przez niego wskazane, wspólnie z 
Kierownikiem właściwej  merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej 
dokonuje :
1) oceny złożonych ofert, 
2) wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także , gdy  w wyniku ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert została zgłoszona tylko  jedna oferta na realizacje zadania 
publicznego.

4. Kierownik właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej:



1)sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania o wyborze 
 najkorzystniejszej oferty. Protokół winien być podpisany przez osoby 
biorące udział w postępowaniu.

2)zawiadamia składających ofertę o podjętej decyzji.

§  10
1. Powierzenie bądź wsparcie realizacji zadania publicznego oraz przekazanie 

dotacji na jego realizację jest zawarcie umowy z organizacją pozarządową 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą:,

2. W imieniu Gminy umowę zawiera Kierownik właściwej merytorycznie 
Gminnej Jednostki Organizacyjnej, zwanej dalej „Zleceniodawcą”,  będącej 
jednocześnie dysponentem środków budżetowych na realizację zlecanego 
zadania.

§  11
Umowa powinna w szczególności zawierać :
1. oznaczenie stron umowy,
2. szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego 

realizacji,
3. określenie czasu na jaki umowa została zawarta,
4. wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania,
5.  zobowiązania Zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji zgodnie z 

wymogami ustawy o zamówieniach publicznych oraz w sposób 
umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i 
finansowym,

6. zobowiązanie Zleceniobiorcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną w okresie objętym 
umową,

7. określenie wysokości dotacji, jaką Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy z 
tytułu realizacji umowy, oraz terminy jej przekazywania,

8. ustalenie zasad rozliczeń,
9. określenia przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania,
10.warunki wypowiedzenia umowy,
11.sankcje z tytułu nienależytego wykonania umowy zleconego zadania lub 

wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

§ 12
Jednostki otrzymujące dotacje w terminach ustalonych w umowie, składają 
sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji i wykorzystania 
przyznanych środków. Ostateczne rozliczenie środków winno być określone nie 
później jak do 31 grudnia danego roku.

§ 13



1. Burmistrz Gminy,  za pośrednictwem Kierowników Gminnych Jednostek 
Organizacyjnych, na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych 
sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją i wykorzystaniem środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel.

2. Burmistrz Gminy ma prawo wstrzymać dalsze finansowanie w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zleconego zadania lub 
wykorzystaniu dotacji na inne cele niż ustalone w umowie.

3. Burmistrz Gminy ma prawo żądać zwrotu przyznanej kwoty, jeżeli środki te 
zostały wykorzystane na inne cele niż ustalone w umowie. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, jednostka, która 
otrzymała takie świadczenie nie może przez okres trzech kolejnych lat 
otrzymać dotacji z budżetu gminy.

4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio gdy jednostka jest dłużnikiem gminy z 
tytułu należności publiczno –prawnych lub cywilno - prawnych.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 15
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  opublikowanie 
treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§ 16
Traci moc Uchwała Nr XII-96/99 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 
października 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu 
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez 
podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


