Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXIII-259/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29.11.2012r.

Regulamin udzielania Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego
dotacji na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

§1
Z budżetu Powiatu Wołomińskiego udzielana może być dotacja na dofinansowanie,
w zakresie programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, realizacji następujących
zadań:
1) przyznawanie posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny, będącym członkami Rodzin
Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania
na terenie Gminy należącej do Powiatu Wołomińskiego, zwrotu części kosztów zakupu
imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego
lub kolejowego na dojazdy do pracy lub szkoły oferowanego w zakresie przewozu osób
w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie
Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część
przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego;
2) wprowadzanie przez Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego i ich jednostki organizacyjne
systemu zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny.
§2
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację na realizację zadań określonych w § 1
są Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego.
§3
Łączną kwotę dotacji dla Gmin z terenu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań, o
których mowa w § 1, w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa Powiatu
Wołomińskiego.
§4
Dotacja może być udzielona w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania.
§5
Gmina ubiegająca się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji. Wzór wniosku stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
§6
1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 15 października roku
poprzedzającego realizację zadań, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2013 składa się w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

§7
1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku,
w którym ma być realizowane zadanie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w § 6 ust. 2, nastąpi w terminie do dnia 31
sierpnia 2013 r.
§8
Właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji, do udzielenia dotacji oraz do
podpisania umowy jest Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
§9
Przy ocenie wniosku o dzielenie dotacji bierze się pod uwagę zakres i dostępność
planowanych zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny oraz wkład własnych
środków finansowych Gminy składającej wniosek.
§ 10
Dotacja przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
§ 11
Udzielenie i rozliczenie dotacji następuje w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 12
Rozliczenie dotacji następuje na podstawie dokumentów potwierdzających wydatkowanie
środków finansowych na realizację zadania oraz wykazu dokumentów z wyszczególnieniem
przedmiotu poniesionego kosztu oraz wysokości kwoty.
§ 13
Przeznaczenie dotacji oraz szczegółowy sposób jej rozliczenia określi umowa zawarta
z Gminą.

