
UCHWALA NR LI/333/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

w sprawie trybu postfpowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczanemu do sektora flnansow
publicznych i niedziatajqcemu w celu osiqgni^cia zysku na cele publiczne, zwiqzane z realizacji} zadan

gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z2003 r. Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1 , Nr 223, poz. 1458; z2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 201 Or. Nr 28,poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr
123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Slawno uchwala, co nast^puje:

§ 1. 1. Podmiotom nie zaliczonym do sektora fmansow publicznych i niedzialaja^cym w celu osiagni^cia zysku
moga^ bye udzielane dotacje celowe z budzetu Gminy Slawno na cele publiczne, zwia^zane z realizacj^ zadan
gminy, innych niz wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie.

2. Dotacje moga^zostac udzielone na:

1) realizacj? zadania zainicjowanego i wykonywanego przez podmiot okreslony w ust. 1,

2) wykonanie zadania zainicjowanego przez Gmin? Slawno.

3. Wykaz zadan przewidzianych do realizacji ustala Wqjt Gminy.

4. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 3 podlega ogloszeniu na tablicy ogtoszen Urz^du Gminy w Slawnie.

§ 2. Udzielenie dotacji na realizacj? zadania moze nastapic po zapewnieniu srodkow fmansowych w budzecie
Gminy Slawno.

§3. 1. Dotacji mozna udzielic na realizacj? zadania zleconego przez Gmin^ na pisemny wniosek podmiotu,
o ktorym mowa w § 1, gwarantujacego wykonanie zadania w sposob efektywny, oszcze/dny i terminowy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizacj? zadania wtasnego gminy, o ktorych mowa w § 1, sklada
si? w terminie 30 dni od daty ogioszenia na tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy w Stawnie.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierac w szcegolnosci:

1) nazw? podmiotu, adres oraz opis jego statusu prawnego,

2) przedmiot dziatalnosci i oswiadczenie, ze podmiot nie prowadzi dziatalnosci w celu osi^gni^cia zysku,

3) wskazanie osob uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4) wskazanie wiasnych srodkow przeznaczonych na realizacj? zadania oraz pozyskanych z innych zrodet,

5) preliminarz wydatkow na realizacj? zadania,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy,

7) opis spodziewanych efektow realizacji zadania,

8) wskazanie posiadanych zasobow rzeczowych i kadrowych niezb^dnych do realizacji zadania,

9) termin i miejsce realizacji zadania.

4. Udzielaja^cy dotacji moze zajdac uzupelnienia wniosku o dodatkowe informacje lub dokumenty.

5. Nieudzielenie dodatkowych informacji we wskazanym terminie traktowane jest jak wycofanie wniosku
z procedury przyznawania dotacji.
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6. Wnioski zlozone przez uprawnione podmioty podlegaja^rejestracji i sprawdzeniu pod wzgl^dem formalnym
i merytorycznym przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizacj? zadania.

7. W terminie do 2 miesi^cy od dnia zlozenia wnioskow zostaje przekazana zainteresowanym oraz podana do
publicznej wiadomosci informacja o uznaniu celowosci realizacji zadania.

8. Wzor wniosku stanowi zala^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§4.1. Decyzj? o zleceniu wykonania zadania i przyznaniu dotacji podmiotom, o ktorych mowa w §
1 podejmuje Wqjt Gminy Slawno.

2. Przekazanie dotacji nast^puje po zawarciu umowy z podmiotem dotowanym, sporzajdzonej zgodnie
z przepisem art. 221 ust. 3 cytowanej powyzej ustawy o fmansach publicznych.

3. Wzor umowy stanowi zata^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaty.

§5.1. Rozliczenie dotacji nast^puje po wykonaniu zleconego zadania i przedlozeniu do siedziby
zleceniodawcy w terminie nie diuzszym niz 30 dni po jego realizacji:

1) uwierzytelnionych kserokopii faktur lub rachunkow sprawdzonych pod wzgl^dem merytorycznym, formalno -
rachunkowym i zatwierdzonych do zaplaty,

2) zbiorczego zestawienia faktur i rachunkow,

3) sprawozdania z wykonania zadania ktorego wzor stanowi zalajcznik Nr 3.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiaja^cych realizacje umowy zgodnie zjej postanowieniami,
podmiot uprawniony moze przed wykonaniem zadania (lub jego cz<?sci) wystapic z udokumentowanym wnioskiem
o zmian? umowy.

3. Niewykorzystana cz^sc dotacji na zadanie, ktorego realizacja uplywa z koncem roku budzetowego podlega
zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Slawno do dnia 31 stycznia nast^pnego roku, a w przypadku gdy termin
wykorzystania dotacji jest krotszy niz rok budzetowy w terminie 15 dni pio uplywie terminu wykorzystania
dotacji.

§ 6. Udzielona dotacja na zadanie zlecone podlega kontroli przez Wojta Gminy Slawno, ktora polega
w szczegolnosci na:

l)ustaleniu zgodnosci realizacji zleconego zadania z preliminarzem wydatkow i harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

2) weryfikacji osi^gni^tych efektow zamierzonych we wniosku o dotacjej

3) stwierdzeniu zgodnosci przedstawionych kopii faktur i rachunkow z oryginalami.

§ 7. Jawnosc postfpowania o udzielenie dotacji na zadania zlecone oraz rozliczenia wykonania zadania b^dzie
realizowana poprzez:

l)podanie do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Gminy Siawno oraz wywieszenie na tablicy ogloszeii Urz^du wykazu podmiotow, ktorym Wojt
proponuje przyznac dotacje wraz z podaniem ich wysokosci,

2) podanie do publicznej wiadomosci w sposob okreslony w pkt. 1 informacji o przyj^ciu rozliczenia wykonania
zadania i wykorzystania dotacji na podstawie pisemnego sprawozdania rzeczowo - fmansowego;

3) zapewnienie wglajdu do dokumentacji zgromadzonej w Urz^dzie w zwia^zku ze zleconym zadaniem na zadanie
zainteresowanego podmiotu, pozatresciami chronionymi obowiazuja^cymi przepisami prawa.

§ 8. Traci moc uchwala Nr VI/46/07 Rady Gminy w Slawnie z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie trybu
post^powania o udzielenie dotacji zwiqzanych z wykonaniem zadan innych niz okreslone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania. ( Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2007 r., Nr 163, poz. 1522 zm. Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego z 2007r. Nr 201, poz. 1880)

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.
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