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Wykaz wzorów 

 

I. Część ogólna 

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości dotacji 

podlegającej zwrotowi do budżetu 

2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej 

określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu 

3. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podlegającego zwrotowi  

4. Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podlegającego zwrotowi 

5. Upomnienie dotyczące uregulowania należności dotyczącej zwrotu dotacji wraz z 

odsetkami 

6. Tytuł wykonawczy 

7. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi 

8. Decyzja administracyjna w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu dotacji 

podlegającej zwrotowi do budżetu 

 

II. Dotacje tematyczne 

1. Uchwała rady powiatu w sprawie powierzenia gminie zadania publicznego w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi 

2. Uchwała rady gminy w sprawie przejęcia przez gminę zadania publicznego w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi 

3. Porozumienie zawarte między powiatem a gminą w sprawie powierzenia gminie 

zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 

zadania 

5. Umowa między gminą X a gminą Y w zakresie udzielenia pomocy finansowej 

6. Roczny Program Współpracy gminy X z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

1. w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

8. Pełnomocnictwo do składania w imieniu udzielającego pełnomocnictwa ofert o 

powierzenie lub o wsparcie realizacji zadań publicznych 

9. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia w imieniu udzielającego pełnomocnictwa, w 

otwartym konkursie ofert, oferty wspólnej o wsparcie realizacji zadania publicznego 

10. Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu udzielającego pełnomocnictwa, w otwartym 

konkursie ofert, oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego 

11. Umowa o realizację zadania publicznego 

12. Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu udzielającego pełnomocnictwa wniosku o 

realizację w ramach inicjatywy lokalnej zadania publicznego 

13. Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu udzielającego pełnomocnictwa wniosku o 

realizację w ramach inicjatywy lokalnej zadania publicznego 

14. Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

15. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej 

16. Uchwała w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia 

dotacji dla Centrum Integracji Społecznej 

17. Porozumienie pomiędzy marszałkiem województwa a stowarzyszeniem w sprawie 

przekazania dotacji na pierwsze wyposażenie 

18. Sprawozdanie przedstawiane przez Centrum określone rozporządzeniem w sprawie 

określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej  

19. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla OSP 

20. Umowa o udzielenie dotacji dla OSP wraz z załącznikiem dotyczącym rozliczenia 

dotacji celowej 

21. Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

22. Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 

zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy D oraz 

sposobu rozliczania dotacji  

23. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 

do nieruchomości położonej na terenie Gminy 
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24. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu 

Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

25. Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

26. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność 

leczniczą z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego 

27. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu planowania w budżecie Gminy HH dotacji 

podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, przekazywania dotacji oraz jej 

rozliczania 

28. Uchwała dotycząca dotacji oświatowych – miasto na prawach powiatu 

29. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy 

30. Zarządzenie w sprawie rozliczenia dotacji z budżetu Gminy przez samorządowy zakład 

budżetowy 

31. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

32. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych 

33. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego – Grupa Regionalna Krynicka 

34. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Tatrzańskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego 

35. Decyzja w sprawie zwrotu dotacji do budżetu miasta 

36. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie ratownictwa wodnego 

37. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Gminy 

w zakresie ratownictwa wodnego 

38. Uchwała rady gminy w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia 

dotacji celowych 

39. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na 

realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 

40. Informacja o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu 

ratownictwa wodnego 
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41. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania 

 

 

III. Forma wsparcia finansowego, która nie jest traktowana jako dotacja 

 

1. Umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

2. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów 

w Komisariacie Policji 

3. Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji 

na terenie miasta 

4. Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 

przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 PolicjaU za pełnienie dodatkowych 

służb prewencyjnych 

5. Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy 

Miejskiej Policji, wyróżniających się wzorową pracą w realizacji zadań prewencyjnych 

6. Umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży 

Granicznej 

7. Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

 


