
Uchwała Nr 291/XLV/2006
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie
działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania powiatu.

UCHWAŁA NR 291/XLV/2006

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie
działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania powiatu.

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 23 ust.2 ustawy z dnia
24 kwietnia  2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności  poŜytku publicznego i  wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dotację  z  budŜetu powiatu moŜe uzyskać podmiot  nie  zaliczany do  sektora finansów publicznych nie
działający w celu osiągnięcia zysku, zwany dalej podmiotem, o ile spełnia niŜej określone warunki.
1.Wykorzysta dotację na cele publiczne.
2.Realizuje zadania powiatu.
3. Jest zaliczany do jednostek prowadzących działalność poŜytku publicznego.
4. Spełni procedurę i tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób jej rozliczenia
określony niniejszą uchwałą.
5. Podda się kontroli powiatu w zakresie wykonywanego zadania zgodnie z niniejszą
uchwałą.

§ 2.

1.Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku mogą być udzielone dotacje z budŜetu powiatu na cele publiczne
określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96
poz. 873) zgodnie z trybem określonym w tej ustawie.
2.Podmiotom realizującym inne zadania publiczne wykraczające poza zakres
działalności  poŜytku publicznego, realizującym zadania  powiatu oraz  nie działającym w celu osiągnięcia
zysku moŜe być zlecone zadanie i udzielona dotacja na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.

§ 3.

1.Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić Zarządowi Powiatu wniosek zawierający:
a)ofertę  wykonywanego  szczegółowo  opisanego  zadania  gwarantującą  wykonanie  zadania  w  sposób
efektywny, oszczędny i terminowy,
b)informację o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizację zadania,
c)preliminarz wydatków związanych z realizacją zadania.
2.Wniosek składa się w terminie do 30 września roku poprzedzającego realizację wykonania zadania, pod
rygorem jego odrzucenia.
- do wniosku naleŜy dołączyć statut podmiotu lub akt o jego utworzeniu oraz
aktualny wypis z sądu lub innego organu rejestrowego. Zarząd moŜe zwrócić
się do wnioskodawcy o przedstawienie innych dokumentów dla ustalenia jego
zdolności do wykonania zadania.

§ 4.

Do 15 listopada roku poprzedzającego realizację zadania Zarząd Powiatu po dokonaniu analizy wniosków
sporządza wykaz podmiotów wraz z proponowaną wielkością dotacji
i umieszcza je w projekcie BudŜetu Powiatu na rok następny rekomendując Radzie do zatwierdzenia.

§ 5.

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest odstępstwo od terminów zawartych w § 3 i § 4 i
przyznanie dotacji w trakcie realizacji budŜetu po zatwierdzeniu wniosku przez komisję merytoryczną.
2.Do szczególnie uzasadnionych przypadków zalicza się :
a)złoŜenie wniosku przez podmiot, który został zarejestrowany lub powstał
w wyniku przekształcenia po terminie określonym w § 3 ust 2,
b)zdarzenie  losowe  lub  inne  zdarzenie  uniemoŜliwiło  podmiotowi  złoŜenie  wniosku i  na tę  okoliczność
podmiot złoŜył stosowne uzasadnienie.

§ 6.

1.Podmiot obowiązany jest złoŜyć Zarządowi Powiatu sprawozdanie rzeczowo-finansowego z otrzymanych
środków wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dowodów poniesionych wydatków w terminie określonym
w umowie z Zarządem Powiatu.
2.Środki otrzymanej dotacji:
a)nie wykorzystane w całości
b)wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
c)wykorzystanie dotacji bez zachowania trybu zlecenia zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty
z uwzględnieniem obowiązujących w odpowiednich ustawach przepisów.
podlegają zwrotowi na konto Powiatu wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia
otrzymania dotacji przez podmiot do dnia ich zwrotu.
3.W przypadkach likwidacji podmiotu w trakcie roku lub nie wykorzystania dotacji
przez podmiot bez winy podmiotu przy zachowaniu naleŜytej staranności, podmiot
moŜe zostać zwolniony z zapłaty odsetek , o ile zwrot nastąpił niezwłocznie po
likwidacji podmiotu lub do końca roku na który dotacja była przyznana.
O zwolnieniu z odsetek decyduje Zarząd Powiatu.

§ 7.



1.Podmiot  realizujący  zlecone  przez  powiat  zadanie  obowiązany  jest  udostępnić  na  kaŜde  Ŝądanie
dokumentację  finansową,  organizacyjną  i  inna  niezbędną  dla  dokonania  sprawdzenia  naleŜytego
wykonania zadania.
2.Powiat moŜe takŜe dokonać wizytacji i innych czynności w celu sprawdzenia zgodności sposobu realizacji
zadania i zakresu zlecenia z umową.
3.W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  realizacji  zadań,  w  zakresie  któregokolwiek  z
następujących kryteriów:
zgodności  z  prawem, celowości, rzetelności  lub gospodarności, powiat  jest  uprawniony do wstrzymania
przekazywania środków i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji na zadania określone uchwałą ustala umowa zawierana pomiędzy
Zarządem Powiatu a Podmiotem po zabezpieczeniu w budŜecie powiatu odpowiednich kwot dotacji.

§ 9.

Uchyla  się  uchwałę  92/XVI/2004  z  22  marca  2004  r.  w  sprawie  udzielania  dotacji  podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku,
a  realizującym zadania  powiatu oraz  uchwała 105/XVII/2004 z  dnia  28 kwietnia  2004 r.  Rady Powiatu
Otwocku.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Otwocku.

§ 12.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.


