
Uchwała Nr XIII/72/07 
Rady Gminy Branice 

z dnia 13 listopada 2007 r. 
 
 

w sprawie trybu udzielania dotacji z budŜetu gminy podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania 

publiczne gminy niŜ określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego  
i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania 
 
 

 Na podstawie art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami ) 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje : 

 
 

§ 1 
Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej 
„podmiotami” lub w liczbie pojedynczej „podmiotem”, na zadania inne niŜ określone 
przepisami o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, mieszczące się w zakresie 
zadań własnych gminy, zwane dalej „zadaniami” lub w liczbie pojedynczej „zadaniem”, 
sposób rozliczania takich dotacji oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań. 
 
 

§ 2 
1. Dotacje dla podmiotów są udzielane z budŜetu Gminy Branice w formie pienięŜnej. 
2. Dotacji udziela Wójt Gminy w ramach środków, uchwalonych na ten cel w budŜecie. 
3. Podstawą do udzielania dotacji jest złoŜenie wniosku przez podmiot wniosku, 

zawierającego : 
1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, 
2) określenie celu, terminu i miejsca realizacji zadania publicznego, 
3) zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego, 
4) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
5) informację o źródłach finansowania projektu, 
6) wnioskowaną kwotę dotacji. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien być podpisany przez osobę lub osoby 
upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Branice moŜe zaŜądać złoŜenia przez 
wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów poza informacjami, 
wskazanymi w ust. 3. 

 
§ 3 

1. Dla udzielenia dotacji konieczne jest zawarcie pomiędzy gminą a podmiotem umowy 
w formie pisemnej. 



2. Przedmiot regulacji umowy, wspomnianej w ust. 1, określają przepisy ustawy  
o finansach publicznych. 

 
§ 4 

1. Podmiot obowiązany jest do złoŜenia gminie pisemnego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w celu rozliczenia dotacji  
w terminie 30 dni od upływu okresu sprawozdawczego. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budŜetowy. 
3. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niŜ rok budŜetowy, okresem 

sprawozdawczym jest okres, na który zawarto umowę. 
 
 

§ 5 
1. Wójt Gminy Branice lub osoby przez niego upowaŜnione mają prawo kontroli 

prawidłowego wykonania zadania i wykorzystania dotacji. 
2. W celu wykonania opisanego w ust. 1 prawa moŜna w szczególności domagać się od 

podmiotu ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz przedłoŜenia odpowiedniej 
dokumentacji, dotyczącej realizacji zadania. 

3. Z czynności kontrolnych spisywany jest protokół. 
 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
 

§ 7 
Traci moc Uchwała Nr XVII/95/2000 Rady Gminy Branice z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów 
publicznych. 

 
§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


