
UCHWAŁA Nr 137 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 

publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz 

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., 

poz. 869) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Niniejsza uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne 

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

i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 

niedziałających w celu osiągnięcia zysku (dalej zwanymi podmiotami uprawnionymi), 

sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli.  

§ 2. 

1. Z budżetu Miasta mogą być udzielane dotacje celowe podmiotom uprawnionym 

2. Podmioty uprawnione składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji do Prezydenta 

Miasta Konina w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość składania 

wniosków w trakcie roku budżetowego. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji w trakcie roku budżetowego przedstawione są 

Prezydentowi w celu rozpatrzenia i odpowiednio przygotowania projektu zmian 

w budżecie miasta. 

5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) nazwę podmiotu uprawnionego ubiegającego się o dotację, 

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki ma być przyznana dotacja, 

c) termin i miejsce realizacji zadania, 

d) skalkulowane koszty zadania, 

e) źródła finansowania kosztów zadania, 

f) wysokość wnioskowanej dotacji, 

g) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu podmiotu 

składającego wniosek. 

§ 3. 

1. Prezydent Miasta Konina rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie 

dotacji celowej i po zaakceptowaniu, uwzględnia w projekcie budżetu. 

2. Wysokość dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych określa Rada Miasta 

Konina w uchwale budżetowej. 
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§ 4. 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Miastem Konin a podmiotem uprawnionym. 

2. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach. 

3. Terminy przekazania dotacji zostaną określone w umowie o której mowa w ust. 1. 

§ 5. 

1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 

zadania. 

2. Wzór rozliczenia stanowić będzie załącznik do umowy o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. Rozliczenie winno zawierać opis wykonanego zadania. Do rozliczenia przedstawia 

się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur (rachunków) 

pokrytych w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. 

§ 6. 

1. Prezydent Miasta Konina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, 

w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Kontrola może być 

przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu. 

2. Prawo kontroli w przypadku dotacji finansowych ze środków zewnętrznych 

przysługiwać będzie podmiotom uprawnionym do kontroli. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 

prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie 

informacji dotyczących wykonania zadania. Podmioty uprawnione na żądanie 

kontrolującego są zobowiązane dostarczyć dokumenty i inne nośniki informacji oraz 

udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

4. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji 

oraz jej pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja wraz z 

odsetkami za zwłokę podlega zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie 

o Finansach Publicznych. 

§ 7. 

Wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje oraz jej rozliczenia podaje się do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
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§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 137 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 

niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 

publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje 

celowe na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy zaznaczyć, że przepis 

ten wymaga ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia 

oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Przedmiotowa uchwała reguluje te 

sprawy. 

Dotacja przekazywana podmiotom uprawnionym ma służyć realizacji celu publicznego, 

związanego z zadaniami własnymi gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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