
UCHWAŁA Nr X/66/2003 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

 

 z dnia 10 września 2003 r. 

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania            

i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) 

oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) Rada Powiatu 

Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania      

i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XII/75/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia           

29 września 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej 

rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr X/66/2003 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 10 września 2003 r. 

 

 

 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku: 

 

1. Wykaz zadań przewidywanych do zlecenia jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu w terminie umożliwiającym 

złożenie ofert. 

2. Dotacja może być udzielana w oparciu o przedstawioną ofertę przez poszczególne 

jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych związane z realizacją 

zadań publicznych dotyczących działalności Powiatu Łowickiego. 

3. Oferta winna być złożona w terminie do 15 października roku poprzedzającego 

wykonanie zadania. 

4. Dotacja nie musi pokrywać pełnych kosztów zleconego zadania. 

5. Wysokość dotacji określa Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii merytorycznej 

Komisji Rady Powiatu w kwotach przyjętych w budżecie. 

6. Wykaz jednostek, kwot przyznanych dotacji oraz zakres dotacji ze wskazaniem 

działalności, która będzie dotowana podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

7. Dotacja może być uruchomiona po poprzednim zawarciu umowy między 

otrzymującym dotację, a Zarządem Powiatu określającej kryteria przyznania 

dotacji i sposobu jej rozliczania. 

8. Rozliczenia dotacji dokonują wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego     

w Łowiczu i podlega ono ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń      

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

9. Wykorzystanie przyznanych dotacji na inny cel niż określony w umowie powoduje 

konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami. 

10. Zarząd Powiatu poprzez swoje służby dokonuje nie rzadziej niż raz na pół roku 

kontroli realizacji zleconych zadań, na które przyznana została dotacja. 


