
UZASADNIENIE 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych Gminy naleŜy           
w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy        
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.           
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są, niebędace 
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje                       
i stowarzyszenia. Organizacje te mogą otrzymywać z budŜetu Gminy dotacje na cele 
publiczne związane z realizacją zadań Gminy. Zlecenie realizacji zadania odbywa się albo na 
podstawie przepisów w/w ustawy o działalności poŜytku publicznego, albo na podstawie 
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, co przewiduje art. 176 ust. 
3 ustawy z dnia 30. 06. 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104    
z późn. zm.). W uchwale tej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
wypadku Rada Miasta Sandomierza, ustala tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej 
rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, mając przy tym na uwadze 
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.  

Obowiązująca w w/w przedmiocie w chwili obecnej Uchwała Nr XVI/139/2004 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji 
z budŜetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                         
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań miasta Sandomierza, sposobu 
rozliczania dotacji i kontroli wykonywania zadań, uchwalona została w oparciu                        
o nieobowiązujący juŜ art. 118 w/w ustawy o finansach publicznych. Z tego teŜ względu, 
mając równieŜ na uwadze przypomniany powyŜej art. 176 ustawy o finansach publicznych, 
uzasadnionym wydaje się być potrzeba uregulowania zasad przyznawania dotacji z budŜetu 
Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zadań. Wydanie 
niniejszej uchwały pozwoli na podjęcie pełniejszej współpracy przez Gminę z organizacjami 
pozarządowymi, a tym samym ułatwi realizację zadań własnych Gminy, mającej na celu 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

 
 
 


