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Uchwała nr VII/36/2007  

Rady Powiatu Sztumskiego 

z dnia 30 stycznia 2007 

 

w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 118 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 

15, poz 148 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Powiatu 

Sztumskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.      Tryb postępowania w sprawie zlecania przez Powiat Sztumski zadań publicznych, 

udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 

2.      Wzór oferty realizacji zadania publicznego – stanowiący Załącznik nr 2 do Uchwały.  

3.      Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego – stanowiący Załącznik nr 3 

do Uchwały.  

4.      Wzór sprawozdania z wykonania zadania – stanowiący Załącznik nr 4 do Uchwały.  

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3  

Traci moc  Uchwała nr XX/18/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 

roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 

Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających 

w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz 

kontroli wykonywania zadań. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
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UZASADNIENIE 

01 stycznia 2006 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), które zastąpiło 

dotychczasowy akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.). 

            Regulacje zawarte w powołanym wyżej rozporządzeniu bezpośrednio dotyczą 

organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Zmienione w akcie prawnym wzory ofert, umów, 

sprawozdań są uproszczone i bardziej doprecyzowane, co spowoduje skuteczniejszą kontrolę 

wykorzystania środków publicznych. 


