
Uchwała Nr XXXVII/235/2006 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 24 sierpnia 2006 r. 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/99/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 lipca 

2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych nieokreślonych w ustawie  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz.873 ze zm.), sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania. 

 
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada 
Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XVII/99/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 lipca 2004 r.  
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań 
publicznych nieokreślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz.873 ze zm.), sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. podstawą otrzymania dotacji jest umowa spełniająca wymogi określone w art. 131 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.)”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  
w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Krystian Komander 


