
UCHWAŁA Nr 196 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie zmiany 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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. 

W Uchwale Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 maja 2019 r., poz. 5341), 

dokonuje się następujących zmian: 

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 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 przypadku otrzymania przez Miasto Konin środków finansowych w trakcie 

trwającego roku budżetowego dopuszcza się możliwość składania wniosków 

w trakcie tego roku. W takim przypadku Prezydent Miasta Konina ogłasza 

w Biuletynie Informacji Publicznej informację o dodatkowym naborze wniosków 

w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, a podmioty uprawnione składają je 

w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.” 

4. 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, 
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g. datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu podmiotu 

składającego wniosek.” 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Prezydent Miasta Konina rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji 

celowej, o których mowa w § 2 ust. 2 i po zaakceptowaniu uwzględnia je w projekcie 

budżetu na rok przyszły. W przypadku wniosków dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 

3 Prezydent Miasta Konina rozpatruje je i dokonuje oceny i po zaakceptowaniu przedkłada 

Radzie Miasta Konina projekt zmian w budżecie Miasta Konina na dany rok budżetowy.”  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 196 

Rady Miasta Konina 

z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Konina Nr 137 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. 

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 

3 lipca 2019 r., w którym, stwierdziła ona nieważność w części tj. w zakresie § 2 ust. 3 i 4 

oraz § 6 ust. 2 uchwały nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku, zachodzi 

potrzeba uzupełnienia przedmiotowej uchwały o dodatkowe regulacje. 

Regulacje te umożliwią prawidłową realizację projektów, w których wykorzystywane są 

środki zewnętrzne oraz dostosują w przedmiotowej uchwale zapisy, które budziły 

wcześniej wątpliwości RIO. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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