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UCHWAŁA Nr XLIV/5/2010 

Rady Miejskiej w Mrągowie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/20/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym         

do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych 

niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu 

kontroli wykonania zleconych zadań. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458 i 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. § 7 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, których 
wcześniej nie można było przewidzieć, oferty mogą być 
również składane w trakcie roku budżetowego po terminie 
wyznaczonym ogłoszeniem. Dla ofert tych obowiązują 
identyczne zasady rozpatrywania złożonych ofert jak przy 
przyznawaniu dotacji organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego na zadania określone ustawą.”, 

 
2. w § 11 ust. 1 skreśla się zapis „ ale nie później niż 

do 15 stycznia następnego roku budżetowego”. 
 
3. w § 12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Przyznana 

i niewykorzystana w danym roku budżetowym dotacja, 
podlega zwrotowi w części niewykorzystanej, w terminie 
15 dni od daty zakończenia zadania, na rachunek Urzędu 
Miejskiego. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, 
naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, począwszy od dnia 
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu 
dotacji.” 

 
4. w § 12 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „W 

przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie 
z jej przeznaczeniem, w sposób sprzeczny 
z postanowieniami umowy lub przepisami ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, dotacja podlega zwrotowi do 
budżetu Gminy Miasto Mrągowo wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności." 

 
5. w § 12 skreśla się zapis ust. 3. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Mrągowo. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


