
Uchwała Nr LIII/339/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na 

zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, 

sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 

594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379)

Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/30/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania 
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego 
zadania (Dz. Urz. Woj. War. – Maz. z 2011r. Nr 72, poz. 1275) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w § 5, złożonej przez 
podmiot określony w § 1 ust. 2, Wójt Gminy Ostróda, uznając celowość realizacji tego zadania, może 
zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert podmiotowi składającemu ofertę.

2. Wójt Gminy Ostróda zamieszcza ofertę, o której mowa w ust. 1 na okres 7 dni w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, może 
zgłosić uwagi dotyczące oferty.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Ostróda 
zawiera umowę określoną w § 9. Oferta, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do umowy.

5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy Ostróda temu samemu 
podmiotowi w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 
30.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski
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