Obwieszczenie
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/160/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
miasta, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, innych niż
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U.2011.197.1172 ze zmianą:
Dz.U.2011.117.676) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr
XVII/160/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconych zadań, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 12, poz. 197), z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XIX/172/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały Nr
XVII/160/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, dla podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconych zadań, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 37, poz. 493).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2, § 3 uchwały Nr XIX/172/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2008 r. o zmianie
uchwały Nr XVII/160/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia
trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, dla podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz
kontroli wykonywania zleconych zadań, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 37, poz. 493),
które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.”,
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Bolesławiec.”,

Przewodniczący Rady
Miasta
Józef Pokładek
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/160/07
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, dla
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, innych niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 77; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 Nr 567) oraz art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185,
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb i zasady postępowania przy ubieganiu się o dotację z budżetu
miasta przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
§ 2. Podstawą do ubiegania się o dotację z budżetu miasta, jest wyodrębnienie w tym budżecie zadań
do wykonania przez podmioty określone w § 1.
§ 3. 1. Prezydent Miasta Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo
przyjęty, informację o terminie i miejscu składania ofert, co najmniej z trzydziestodniowym
wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
1)rodzaju zadania,
2)wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
3)zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5)terminie składania ofert,
6)terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
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§ 4. Podmiot ubiegający się o dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy,
powinien spełniać następujące warunki:
1) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania,
2) posiadać konto bankowe, NIP, REGON,
3) podać informacje dotyczące statusu prawnego podmiotu,
4) podać dokładną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację,
5) posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
§ 5. 1. Podmiot występujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania, powinien
przedstawić ofertę wykonania zadania.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać co najmniej:
1)szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie,
5)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych
źródeł,
6)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
§ 6.1. Czynności związane z procedurą przygotowania ofert, w celu wyboru ofert najkorzystniejszych,
przeprowadza właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Miasta Bolesławiec.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad oferty wyznacza się termin
i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Oferta, która nie została uzupełniona będzie
rozpatrywana.
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Prezydent Miasta Bolesławiec, który ma prawo
dokonania wyboru wykonawcy zadania również w przypadku, gdy złożona została jedna oferta.
4. O dokonanym wyborze ofert powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje
się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7.1. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania
dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Umowa powinna zawierać co najmniej:
1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
2) kwotę dotacji oraz tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji,
4) tryb kontroli wykonania zadania,
5) termin i sposób rozliczania udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 8. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić
w terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
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3. Sprawozdanie z realizacji zadania powinno zawierać co najmniej:
1) nazwę zadania,
2) zestawienia poniesionych i udokumentowanych kosztów,
3) opis realizowanego zadania.
§ 9.1. W trakcie realizacji dotowanych przez gminę zadań będą dokonywane kontrole merytoryczne
i finansowe z ich realizacji.
2. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych przez Prezydent Miasta Bolesławiec
pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,
2) udokumentowanie realizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Stwierdzenie uchybień i niezgodności
dofinansowania zadania do wyjaśnienia.

w powyższym

zakresie

spowoduje

wstrzymanie

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z zawartą umową podlega w całości zwrotowi wraz
z odsetkami.
§ 10.1) W postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszej uchwały mają zastosowanie wzory
druków określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§12. Traci moc uchwała XIII/89/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 września 1999 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania własnego gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych.
§ 13.2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec.

1) zmieniony

przez § 1 uchwały Nr XIX/172/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały Nr
XVII/160/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu miasta, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, innych niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr
37, poz. 493), który wszedł w życie z dniem 29 lutego 2008 r.
2) uchwała weszła w życie w dniu 5 lutego 2008 r.
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Przewodniczący Rady
Miasta
Józef Pokładek

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 8A11954D-2B90-4AC1-B6E6-EE09BE32452F. Podpisany
Strona 4

