
Uchwała Nr XIV – 112/ 04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  31  maja 2004 roku

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; z 2004r. Nr 
19 poz.177)   

Rada Miejska w Baborowie  uchwala  co następuje :  

§ 1.

Uchwała reguluje tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Baborów 
inne niż określone w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873)

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. Gminie -  należy rozumieć Gminę Baborów,
2. Burmistrzu Gminy - należy rozumieć Burmistrza Gminy Baborów,
3. Podmiocie - należy rozumieć  podmioty niezaliczone do sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 
4. zadaniach – należy przez to rozumieć zadania publiczne Gminy inne niż 

wskazane w art. 4 ustawy o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,

§ 3.

1. W budżecie Gminy na dany rok budżetowy mogą być ujęte dotacje na cele 
publiczne związane z realizacją zadań Gminy zlecone do wykonania 
podmiotom  niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym 
w celu osiągnięcia zysku,

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy :
1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
    finansowanie kosztów ich realizacji
2) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielenie dotacji
     na dofinansowanie kosztów ich realizacji. 



§ 4.

1. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji podmiotom następuje po przeprowadzeniu
    postępowania ofertowego zwanego w dalszej części “ konkursem ofert”
2. Konkurs ofert ogłasza Kierownik właściwej merytorycznie Gminnej
    Jednostki Organizacyjnej w terminie 30 dni od określenia daty terminu składania
    ofert.
3. Ogłoszenie o konkursie ofert powinno zawierać informacje o :

1) rodzaju zadania,
2) wysokości 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 i miejscu otwarcia ofert
7) kryteriach stosowanych przy wyborze oferty,
8) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego samego 

rodzaju zadania w roku poprzednim,
4. Informację o ogłoszeniu 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

1. Podmiot ubiegający się o zlecenie zadania i przyznanie dotacji na jego realizację
   składa ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania.

          §  6

1. Burmistrz Gminy bądź osoba przez niego wskazana wspólnie z Kierownikiem 
właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej dokonuje

    1)  oceny złożonych ofert,
    2) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. 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 podmiot
3) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez  podmiot przy uwzględnieniu 

informacji podanych przez ten podmiot,



5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim  z 
uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacja na 
podstawie samodzielnie uzyskanych informacji i opinii od innych podmiotów 
uprzednio dotujących oferenta,

 3. Przepis ust. 2 ma także zastosowanie  , gdy  w wyniku ogłoszenia konkursu ofert 
została zgłoszona tylko  jedna oferta na realizacje zadania publicznego.

  4. Kierownik właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej :
      1) sporządza protokół z postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty
      2) protokół powinien być podpisany przez osoby biorące udział 
          w postępowaniu,
      3) o podjętej decyzji zawiadamia składających ofertę w terminie nie
          przekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia oferty.

§ 7

1. Zleceniem zadania w formie powierzenia bądź wsparcia oraz przekazanie dotacji 
na jego realizację jest zawarcie umowy z podmiotem zwanym w  treści umowy 
„Zleceniobiorcą:,

2. W imieniu Gminy umowę zawiera z upoważnienia Burmistrza  Kierownik 
właściwej merytorycznie Gminnej Jednostki Organizacyjnej, zwany w treści 
umowy  „Zleceniodawcą”,  będący jednocześnie dysponentem środków 
budżetowych na realizację zlecanego zadania.

3. Umowa nie może być zawarta na okres przekraczający 36 miesięcy.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu
    rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w tym zakresu finansowego.
5. Zmiany o których mowa w ust. 4 wprowadza się aneksem.

§ 8

1. Podmioty otrzymujące dotacje składają sprawozdania merytoryczne i finansowe z 
realizacji zadania i wykorzystania przyznanych środków w terminach ustalonych w 
umowie. Ostateczne rozliczenie środków winno być określone nie później jak do 
30 dni po okresie obowiązywania umowy.

2. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż rok, okresem 
sprawozdawczym  jest rok budżetowy.

3. Burmistrz informuje Radę Miejską o wykonaniu zadań przez podmioty ,które 
otrzymały dotacje w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu.



§ 9
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 i żądać zwrotu 
przekazanych środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji 
zleconego zadania, wykorzystaniu dotacji na inne cele niż ustalone w umowie lub 
nie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania.

§ 10

Burmistrz Gminy opracuje jednolite wzory formularzy oferty i umowy.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 12
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  opublikowanie treści 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i umieszczeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§ 13
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.

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


