U C H W A Ł A Nr XLIX/433/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych
przekraczających rok budżetowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) - Rada
Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do samodzielnego zaciągania
zobowiązań finansowych, dotyczących wydatków bieżących przekraczających rok
budżetowy, w zakresie zlecania zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, skutkujących powstaniem zobowiązań w 2010 roku do wysokości 340 000
zł. (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
§ 2. Źródłem finansowania będą dochody własne gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bronisław Patynko
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

Uzasadnienie
Na postawie ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, ustawodawca nakłada na organy administracji publicznej prowadzenie
działalności w sferze zadań publicznych, o których mówi art. 4 ustawy, w zakresie
kompetencyjnym, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organu administracji
publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca z organizacjami może odbywać się w trybach określonych ustawą (art. 5),
w tym także poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom w formie
powierzania wykonania zadania (udziela się na to 100 % dofinansowania) lub w formie
wspierania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (wymagany
wkład własny).
Organizacje pozarządowe, (zgodnie z art. 12), mogą z własnej inicjatywy składać oferty
na realizację zadań publicznych. Organ administracji publicznej może także z własnej
inicjatywy ogłaszać konkursy i zlecać ich wykonanie organizacjom. Nie ma określonego
wymogu dotyczącego terminu składania wniosków przez organizacje pozarządowe.
Organizacje mogą składać wnioski przez cały rok.
Wsparcie lub powierzenie zadań odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, chyba
że przepisy odrębnie przewidują inny tryb zlecania, np. ustawa o pomocy społecznej.
Konkursy mogą być ogłaszane na zadania, na które organizacje złożyły wniosek, po
pozytywnym rozpatrzeniu ich celowości bądź, które określi gmina, a wynikające m.in.
z priorytetów określonych w rocznym programie współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi lub na podstawie analizy zapotrzebowania społecznego.
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w § 10 pkt. 2 - 3 nakłada na
Burmistrza obowiązek przygotowania projektu uchwały budżetowej m.in. w zakresie zadań
określonych w tym programie, w tym na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na
kolejny rok, na podstawie analiz efektów realizowanych zadań.
Dokonując analizy wydatków poniesionych na zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu, które w 2009 roku ustalone zostały na poziomie 340 000 zł, a także po
konsultacjach z przedstawicielami stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, wnioskuje się
o przyjęcie kwoty w wysokości 340 000 zł.
Udzielenie pełnomocnictwa Burmistrzowi w zakresie zaciągania zobowiązań
finansowych na kolejny rok budżetowy na ww. zadania, spowodowane jest m. in. chęcią
wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, których odbiorcami są w
przeważającej części dzieci i młodzież naszej gminy, jako ciągłości. Są to zadania
realizowane przez stowarzyszenia w okresie całorocznym, natomiast procedura zlecania
tych zadań nakłada na organy administracji publicznej zachowanie 30 dniowego
wyprzedzenia. W związku z tym procedura konkursowa wydłuża się o okres od ogłoszenia
konkursu do podpisania umowy nawet do 1,5 - 2 miesięcy. Procedura konkursowa
nakłada na organizatora konkursu także wymóg podania w ogłoszeniu konkursowym
wysokości kwoty zarezerwowanej na realizację zadania określonego w konkursie.
Stowarzyszenia nie składają wniosków w ściśle określonych terminach, dlatego też
przygotowanie planu budżetowego na podstawie wniosków, które wpłynęły do dnia
dzisiejszego nie będzie adekwatne do stanu faktycznego zapotrzebowania na realizacje
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie. Z tego też i wynika zapis w uchwale
Rady, o przygotowaniu projektu budżetu na kolejny rok, m.in. na podstawie analizy
efektów z roku bieżącego. W projekcie budżetu określona jest więc kwota na realizację
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe zadania ustalone zostaną
natomiast w drodze konkursu.
Ustawa określa sfery zadań publicznych, które gmina w drodze współpracy
z organizacjami pozarządowymi może wspierać w formie udzielenia dotacji. Oferenci
wyłaniani są natomiast w drodze otwartego konkursu ofert, a burmistrz otrzymał prawo
dysponowania środkami budżetowymi i prawo szczegółowego określenia zadań ze sfery
zadań publicznych, przewidzianych do realizacji przy udziale organizacji i podmiotów
publicznych.

