
UCHWAŁA  Nr XX/86/2004
Rady Gminy  Cisek

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie okre�lenia trybu post�powania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałaj�cym w celu osi�gni�cia zysku, na realizacj� zadania publicznego innego ni� okre�lone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art. 118 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 189 , poz.1851 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 890, Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz. 1611 ) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz�dzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984,Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr. 162, poz.1568 oraz Dz.U  z 2004 r.  Nr 102, poz.1055, Nr
153, poz.1271)Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.

Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działaj�ce w celu osi�gni�cia zysku w dalszej
tre�ci zwane ,,podmiotami“ mog�  otrzyma� z bud�etu gminy dotacje na cele publiczne zwi�zane z realizacj�
zada� własnych gminy innych ni� okre�lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku
publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2.

1.Podmiot, ofert� realizacji zadania mo�e zło�y� z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na
   ofert� gminy.
2.Podmiot, przyjmuj�c ofert� gminy lub wyst�puj�cy z własn� ofert� realizacji zadania ,
   składa wniosek o przyznanie dotacji z bud�etu gminy.
3.Wzór wniosku stanowi zał�cznik nr 1 uchwały.

§ 3.

1.W przypadku stwierdzenia uchybie� formalnoprawnych we wniosku, wzywa si� podmiot do ich usuni�cia.
2.W wezwaniu o którym mowa w ust. 1 nakre�la si� termin usuni�cia uchybie�.
3.W przypadku uchybienia nakre�lonemu terminowi wniosek pozostawia si� bez rozpoznania.

§ 4.

1.Gmina mo�e uzale�ni� rozpatrzenie wniosku od udzielenia w okre�lonym terminie
    dodatkowych informacji lub przedstawienia dokumentów.
2.Przepisy § 3 ust.2 i 3 stosuje si� odpowiednio.

§ 5.

Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacj� zadania, uwzgl�dnia si� w szczególno�ci:
- znaczenie zadania dla realizowanych przez gmin� celów zadania,
- ocen� przedstawionych  kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- analiz� i ocen� mo�liwo�ci realizacji zadania,
- analiz� i ocen� wykonania przez podmiot wcze�niej zleconych zada�  z uwzgl�dnieniem,
   rzetelno�ci i terminowo�ci ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych �rodków.

§ 6.

Dotacja udzielana jest w formie dotacji pieni��nej.



§ 7.

1.Udzielenie dotacji nast�puje po podpisaniu umowy
2.Wzór umowy stanowi zał�cznik nr 2 uchwały.

§ 8.

1.Umowa nie mo�e by� zawarta na okres przekraczaj�cy  36 miesi�cy.
2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� mo�liwo�� zmiany zakresu rzeczowego oraz
   warunków realizacji zadania, w tym zakresu finansowego.
3.Zmiany o których mowa w ust. 1  wprowadza si� aneksem.

§ 9.

1.Podmiot jest zobowi�zany do przedstawienia gminie sprawozdania z realizacji zadania.
2.Okresem sprawozdawczym jest rok bud�etowy.
3.W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy ni� rok, okresem sprawozdawczym jest
   okres na który umowa została zawarta.
4.Podmiot zobowi�zany jest do sporz�dzenia sprawozdania w terminie 30 dni po upływie
   okresu sprawozdawczego.
5.Wzór sprawozdania stanowi zał�cznik nr 3 uchwały.

§ 10.

1.Wójt gminy prowadzi nadzór w zakresie realizacji zleconego zadania, dokonuj�c oceny
    stanu realizacji zadania ,oraz prawidłowego wykorzystania dotacji.
2.W przypadku stwierdzenia uchybie�, wójt gminy wzywa podmiot do ich usuni�cia w
   okre�lonym terminie.
3.W przypadku stwierdzenia, �e dotacja  została wykorzystana w cz��ci lub cało�ci na inne
   cele ni� okre�lone w umowie, dotacja podlega w tej cz��ci lub cało�ci zwrotowi.
4.Wójt gminy rozwi�zuje umow� ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uchybienia
    terminowi o którym mowa w ust. 2.

§ 11.

Traci moc uchwała nr XI/73/1999 Rady Gminy Cisek z dnia 25 pa�dziernika 1999 r.
w sprawie trybu post�powania o udzielenie dotacji podmiotom , o których mowa w art.118 ust.1 ustawy o
finansach publicznych , na cele  publiczne zwi�zane z realizacj� zada� Gminy oraz sposobu rozliczenia tych
dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym

Województwa Opolskiego.

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
 /-/ Paweł Ryborz


