
   

Uchwała Nr XXXIV/229/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

        z dnia 15 października 2010 r. 
 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 

kontroli wykonywania zleconego zadania. 

 

 
 Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o  samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.), oraz art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.) 

uchwala się, co następuje :  

§  1 

Uchwała określa tryb  postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia 

i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora 

finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań publicznych 

innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz.U Nr 96,poz. 873 z poźn. zm.) 

      § 2 

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia  

zysku, ubiegające się o dotacje z budżetu powiatu składają pisemne wnioski do Zarządu 

Powiatu w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Ogłoszenie 

o naborze wniosków Zarząd Powiatu ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami społecznymi Zarząd Powiatu 

Opolskiego może wdrożyć postępowanie przewidziane w niniejszej uchwale co do  

wniosków złożonych w innym terminie niż określony w ust.1.  

§  3 

1. Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje na finansowanie zadań publicznych Powiatu 

   Opolskiego realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 

   określi na dany rok  uchwała budżetowa powiatu.  

2. Wydziały merytoryczne realizujące zadania publiczne w ramach, których będzie przyznana 

   dotacja zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 



   Powiatowego w Opolu informację o zgłoszonych wnioskach o udzielenie dotacji z budżetu    

   powiatu oraz informację o wynikach postępowania w sprawie udzielenia dotacji.  

§  4 

1.Wniosek o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania publicznego powinien 

    zawierać: 

1) dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji z podaniem 

numeru KRS lub innego rejestru, 

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, które ma być zlecone 

do realizacji oraz wskazanie, że zadanie nie mieści się w katalogu zadań 

wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

3) wysokość oczekiwanego dofinansowania, wraz z kalkulacją przewidzianych 

kosztów,   

4) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji, 

6) oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie 

dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie 

działających w celu osiągnięcia zysku, 

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania, w tym o wysokości środków własnych oraz pozyskanych 

z innych źródeł na realizację danego zadania publicznego. 

 2. Zarząd Powiatu Opolskiego może żądać od podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

     dotacji złożenia dodatkowych informacji, dokumentów oraz wyjaśnień. 

3. Wnioski niekompletne wykluczają podmiot z postępowania o udzielenie dotacji. 

§  5 

 1. Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania 

     publicznego bierze pod uwagę w szczególności: 

1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych powiatu, 

2) kwotę oczekiwanej dotacji, 

3) możliwość prawidłowego wykonania zadania publicznego. 

2.  Informację o wynikach postępowania o udzielenie dotacji zamieszcza się w Biuletynie 

     Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 

§ 6 

1. Podstawą przyznania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu 

   Opolskiego a podmiotem ubiegającym się o dotację. 



2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności: 

1) określenie stron umowy wraz z podaniem nr NIP, REGON, nazwy i numeru 

     właściwego rejestru oraz nr rachunku bankowego, 

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, termin 

      i miejsce jego wykonania, 

3)  wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania, 

4) sposób i termin przekazania dotacji, 

5) termin wykorzystania dotacji, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku 

budżetowego, 

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 

8) tryb kontroli wykonywania zadania, 

9) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania 

jej na cele inne niż określone w umowie.  

§ 7 

Dotacja może być przekazywana w formie: 

1) zaliczek,  

2) jednorazowej wypłaty przed realizacją zadania. 

 

§ 8 

1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej 

       przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

2.  Bieżąca kontrola wykonania zleconego zadania oraz wydatkowania środków w ramach 

     dotacji na mocy zawartej umowy należy do wydziału, w kompetencji którego        

      realizowane jest zadanie w porozumieniu z Wydziałem Finansowo – Budżetowym 

      Starostwa Powiatowego. 

3.   W planie kontroli finansowych Starostwa Powiatowego w Opolu, należy corocznie 

     uwzględnić co najmniej 50% dotowanych  podmiotów do kontroli szczegółowej, 

    obejmującej również      księgi rachunkowe w miejscu wykonywania zadania 

     publicznego. 

4. Inspektor do spraw kontroli w Starostwie Powiatowym w Opolu zamieszcza w Biuletynie 

    Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń informację o wynikach kontroli, o których 

    mowa w pkt.3. 

 



 

§ 9 

  Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez: 

1. przedłożenie sprawozdania opisowego w terminie 15 dni po zakończeniu realizacji 

zdania wynikającego z zawartej umowy, 

2. przedłożenie opisanych i potwierdzonych za zgodność z oryginałami   rachunków, faktur 

i umów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków 

finansowych, 

3. przedłożenie protokołów odbioru jeśli takie zostały sporządzone w wyniku 

wykorzystania dotacji.  

§ 10 

   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminie 15 dni do 

rozliczenia zadania nie później jednak niż w terminie do dnia 15 stycznia     następnego 

roku.   . 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  Opolskiego 

      § 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.   

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 

  

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 


