
Uchwała Nr XVIII / 137 / 2004 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

 z dnia 29 października 2004r. 
  

W sprawie:   udzielania  dotacji podmiotom niezaliczanym  do sektora  finansów  publicznych  
         i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

  

   Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku        
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art.118 
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.     
Nr 15, poz.148 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne. 
 

§ 1 

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do udzielania dotacji z budżetu powiatu na realizację 
zadań innych niż określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873) 
  

§ 2 

 Dotację z budżetu powiatu na zasadach określonych w niniejszej uchwale może uzyskać 
podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia 
zysku, zwany dalej podmiotem, o ile spełnia niżej określone warunki: 

1. wykorzysta dotację na cele publiczne, 
2. uzyska zlecenie powiatu na realizację jego zadań na warunkach określonych umową, 
3. zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz 

poddania się kontroli powiatu w zakresie wykonywania zleconego zadania, określony 
niniejszą uchwałą. 

 
Rozdział II 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji. 

§ 3 

  
1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić Zarządowi Powiatu wniosek 

zawierający: 
1/ ofertę wykonania szczegółowo opisanego zadania, zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny 
i terminowy, 

2/ wskazanie bazy materialno - technicznej posiadanej przez podmiot niezbędnej dla 
wykonania zadania, 

3/ informację o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizację zadania, 
4/ kalkulację wydatków związanych z realizacją zadania. 



2. Wniosek składa się w terminie do 15 września roku poprzedzającego realizację zadania, 
pod rygorem jego odrzucenia z tym, że wnioski dotyczące 2005 roku można składać do     
10 listopada 2004r. 

3. Do wniosku należy dołączyć statut podmiotu lub akt o jego utworzeniu oraz aktualny wypis 
z Rejestru Sądowego lub innego organu rejestrowego. Zarząd Powiatu może zwrócić się 
do wnioskodawcy o przedstawienie innych dokumentów dla ustalenia zdolności 
realizacyjnych zadania. 

  

Rozdział III 

Ustalenie podmiotów i zakresu zleceń. 

§ 4 

1. W okresie od 16 września do 15 listopada roku poprzedzającego realizację zadania Zarząd 
Powiatu, po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych wniosków, sporządza wykaz 
podmiotów wraz z zakresem zlecenia oraz wysokością proponowanych środków 
dotacyjnych i przedstawia Radzie Powiatu do zatwierdzenia jako załącznik do uchwały 
budżetowej. 

2. Rada zatwierdza wykaz, o którym mowa w ust.1 jako załącznik do uchwały budżetowej. 
  

Rozdział IV 

Sposób rozliczenia dotacji. 

§ 5 

1. Podmiot realizujący zadania zlecone obowiązany jest złożyć Zarządowi Powiatu  
sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykorzystania otrzymanych środków wraz                
z uwierzytelnionymi kserokopiami dowodów poniesienia wydatków (rachunki, faktury, 
listy płac itp.). 

2. Środki przekazane w ramach dotacji: 
1/ nie wykorzystane w całości, 
2/ wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
3/ wykorzystane z pominięciem trybu określonego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku        

- Prawo zamówień publicznych  
podlegają zwrotowi na konto powiatu wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 
przekazania do dnia zwrotu. 

Rozdział V 

Kontrola wykonania zadań. 

§ 6 
 

1. Podmiot realizujący zadania zlecone przez powiat obowiązany jest udostępnić na każde 
żądanie dokumentację finansową, organizacyjną i inną niezbędną do dokonania 
sprawdzenia należytego wykonania zlecenia. 

2. Powiat może dokonywać także kontroli i innych czynności w celu sprawdzenia zgodności 
sposobu i zakresu realizacji zlecenia z umową. 

3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań, powiat kierując się 
kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności uprawniony jest do 
wstrzymania przekazywania środków i rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 



 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe. 

§ 7 
 

Szczegółowe warunki udzielania dotacji na zadania określone uchwałą ustala umowa 
zawierana po zabezpieczeniu środków dotacji w budżecie powiatu. 

  

§ 8 

1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 
2. Uchwały Rady zatwierdzające wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje, ogłasza się na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

3. Informacje o rozliczeniu dotacji zamieszcza się w okresowych sprawozdaniach wykonania 
budżetu powiatu. 

  

 § 9 

  

Traci moc Uchwała Nr XII/72/99 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 1999 roku        
w sprawie: trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystywania dotacji 
przyznawanych podmiotom niepublicznym na wykonanie zadań związanych z realizacją 
zadań Powiatu. 

  

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 11 

Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

§ 12 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
         Przewodniczący 

               Rady Powiatu w Szydłowcu 
 

                                    inż. Jan Gula 


