UCHWAŁA NR 210/XXI/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr 45/VI/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania
publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 85 poz. 1466)
wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku mogą występować do Burmistrza
Śremu z wnioskami o przyznanie dotacji celowej na cele publiczne,
związane z realizacją zadań gminy, a także na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją tych zadań, które nie zostały określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).";
2) w § 8 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dla podmiotów otrzymujących dotację
jednorazowo - w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji
dotowanego zadania, jednak nie później niż do 20 stycznia następnego
roku;";
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b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) dla pozostałych podmiotów
otrzymujących dotację kwartalnie - w terminie do dnia 15 miesiąca
następującego po upływie kwartału;".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 210/XXI/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielanej zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz
sposób kontroli wykonywanego zadania określa w drodze uchwały organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
Nową uchwałę podejmuje się w związku ze zmianą terminu rozliczenia
dotacji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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