
Za rzqdzen ie n r . ~ Q A ~ \ ~ . & ~ $ S \ ~ ~ \ ~ ~  
Burmistrz Miasta Pyskowice 

z dnia ..%~.\@k.%%h.. 

w sprawie: ustaldnia procedury kontroli realizacji umow o udzielenie dotacji na 
realizacjq zadan publicznych Gminy zawartych w szczeg6lno4ci na podstawie ustawy 
o dzialalnogci poiytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie 
kwalifikowanym. 

Zarzqdzam co nastepuje: 

Ustalam procedure zwiqzanq z kontrolq realizacji um6w o udzielenie dotacji na realizacjq zadan 
publicznych Gminy zawartych w szczeg6lnoSci na podstawie ustawy o dziaCalnoSci pozytku 
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym, w brzmieniu stanowiqcym 
zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu Kultury, Sportu i Spraw 
Spotecznych. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Zarzqdzenia n r  

z d n ia . ~ . ~ & L ~ ~ ~ .  . . . 

Procedura kontroli realizacji umow o 

udzielenie dotacji na realizacje zadan 

publicznych Gminy zawartych w szczegolnoSci 

na podstawie ustawy o dzialalnoSci poiytku 

publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o 

sporcie kwalifi kowanym 



§ 1 

11 Celem kontroli i oceny realizacji zadania, jest w szczeg6lnoSci ustalenie: 

a) stanu realizacji zadania, 

b) efektywnosci, rzetelnosci i jakosci wykonania zadania, 

c) prawidl.owosci wykorzystania srodkow publicznych otrzymanych na realizacje zadania, 

d) sposobu prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach i w postanowieniach umowy. 

21 Kontrola sprawowana jest poprzez: 

a) kontrole stanu i sposobu realizacji zadania, 

b) kontrole finansowq oryginal.6~ faktur, rachunkow, um6w dokumentujqcych poniesione 

wydatki zarowno ze irodkow pochodzqcych z dotacji jak i ze srodk6w wl.asnych, wykazanych w 

sprawozdaniach cze9ciowych oraz w sprawozdaniu koricowym oraz kontrole prowadzenia 

doku mentacji finansowo-ksiegowej. 

§ 2 

11 Kontrola moze byd przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakoriczeniu. 

21 W ramach kontroli, upowaznieni pracownicy badajq dokumenty i inne nosniki informacji, 

kt6re majq lub mogq mied znaczenie dla oceny prawidl.owoSci wykonywania zadania. W celu 

uzyskania dostepu do dokumentow nalezy wystosowad pisemne zawiadomienie o 

przeprowadzeniu kontroli, a podmiot ktory realizuje zadania publiczne jest zobowiqzany do 

dostarczenia lub udostepnienia przedmiotowych dokumentow. Podmiot realizyjqcy zadanie 

mozna rowniei zobowiqzad do udzielenia pisemnych wyjasnieri i informacji w terminie 

okreslonym przez kontrolujqcego. 

31 Kontrola moze byd przeprowadzona zarowno w siedzibie podmiotu przyjmujqcego realizacje 

zadania publicznego, jak i w miejscu realizacji zadania. 

§ 3 
11 Kontrola merytoryczna to biezqca kontrola stanu realizacji zadania (kontrola prowadzenia 

zajed, dyzurow itp. w miejscu realizacji zadania) majqca na celu sprawdzenie rzetelnoSci 

realizacji zadania, w szczegolno~ci sprawdzenia, czy zadanie jest terminowo i nalezycie 

wykonywane, czy nie zmniejszono zakresu rzeczowego realizowanego zadania, czy stan 

faktyczny jest zgodny z opisem zadania zawartym w ofercie, czy zajecia, dyiury itp. sq 

prowadzone zgodnie z harmonogramem oferty, czy liczba uczestnikow jest adekwatna do 

liczby wskazanej w ofercie itp. Przebieg kontroli: 

- kontrole przeprowadza upowazniony pracownik w miejscu realizacji zadania, 

- z ustaleri sporzqdza sie odrebnq notatke lub dokonuje sie wpisu do zeszytu kontroli 

prowadzonego przez zleceniodawce. W notatce lub zeszycie kontroli nalezy udokumentowad 

ustalony stan faktyczny. IVotatke podpisuje upowazniony pracownik, a wpis w zeszycie 

kontroli podpisuje zar6wno upowazniony pracownik jak i osoba prowadzqca zajecia, dyzury 

itp. W przypadku odmowy zlozenia podpisu przez osobe kontrolowanq, nalezy w zeszycie 

uczynid stosownq adnotacje, 

- w przypadku gdy pracownik przeprowadzajqcy kontrole stwierdzil- razqce nieprawidl.owo9ci 



w realizacji umowy, na piSmie wzywa podmiot realizujqcy zadanie do udzielenia wyjasnieh. 

2/ Kontrola finansowa to  kontrola oryginalow faktur, rachunkow, umow dokumentujqcych 

poniesione wydatki zarowno ze srodkow pochodzqcych z dotacji jak i ze Srodkow wlasnych 

wskazanych w sprawozdaniach cz~sciowych oraz sprawozdaniu kohcowym oraz kontrola 

prowadzenia dokumentacji finansowo-ksiegowej, majqca na celu sprawdzenie czy dotacja 

zostala wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czy terminowo i nalezycie wykonywano 

zadanie, czy nie przekazano czeSci lub calosci dotacji osobie trzeciej, czy wszystkie wskazane 

w sprawozdaniu cz~Sciowym/koncowym wydatki zostaly rzeczywiscie poniesione i sq celowe, 

czy wszystkie przedstawione do kontroli dokumenty ksiegowe spelniajq wymogi okreslone w 

ustawie o rachunkowoSci oraz w postanowieniach umowy. Przebieg kontroli: 

- kontrole przeprowadzajq upowaznieni pracownicy, 

- pisemne zawiadomienie o wszczeciu kontroli, w ktorym okreila sie zakres w jakim bedzie 

prowadzona kontrola, termin rozpoczecia kontroli itp., 

- dostarczenie przez podmiot realizujqcy zadanie dokumentow niezbednych do 

przeprowadzenia kontroli, 

- badanie przedlozonych do kontroli dokumentow; na tym etapie organ kontrolujqcy moze 

zwrocid sie ustnielpisemnie do jednostki kontrolowanej o wyjasnienie kwestii budzqcych 

wqtpliwoici, dostarczenie brakujqcych lub dodatkowych dokumentow, moze rowniez 

korzystad z ekspertow z glosem doradczym 'w przypadkach wymagqjqcych dodatkowych 

wyjainien, 

- kontrole nalezy zakonczyd protokolem zawierajqcym m.in.: okres w jakim kontrola zostala 

przeprowadzona, sklad zespolu kontrolujqcego, nazwe oraz osoby reprezentujqce jednostke 

kontrolowanq, ustalenia kontroli, pouczenie o mozliwo9ci zlozenia przez jednostke 

kontrolowanq pisemnych zastrzezeh w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

prawie zapoznania sic z protokolem. Jezeli w toku czynnosci kontrolnych zespol 

kontrolujqcy zwrocil sic do jednostki kontrolowanej o wyjasnienie kwestii budzqcych 

wqtpliwo9ci lub o dostarczenie brakujqcych dokumentow oraz zasiegal opinii, to winno to 

zostad szczegolowo opisane w protokole, 

- zawiadomienie przedstawicieli jednostki kontrolowanej o zakonczeniu kontroli oraz o 

sporzqdzeniu protokolu z przeprowadzonej kontroli i prawie zapoznania sie z nim w 

terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 

- pisemne zastrzezenia jednostki kontrolowanej zostanq rozpatrzone przez Burmistrza Miasta 

w terminie 21  dni od ich wplywu do siedziby Urzedu Miejskiego, 

- wydanie zalecen pokontrolnych lub wszczecie postepowania administracyjnego jeieli w toku 

czynnoici kontrolnych organ kontrolujqcy stwierdzil razqce nieprawidlowoSci. 

3/ Kontrola merytoryczno-finansowa to kontrola dokonywana w oparciu o zlozone 

sprawozdania czqSciowe oraz sprawozdanie koncowe majqca na celu sprawdzenie czy zadanie 

jest realizowane efektywnie, rzetelnie oraz czy prawidlowo wykorzystywane sq Srod ki publiczne 

otrzymane na realizacje zadania. Przebieg kontroli: 



- zlozenie sprawozdania przez podrniot realizujqcy zadanie, 

- kontrole przeprowadza upowainiony pracownik, 

- kontrola i ocena stanu realizacji zadania dokonywana jest na podstawie z~ozonego 

sprawozdania, 

- zatwierdzenie sprawozda nia, na kt6re zostala udzielona dotacja, a jezeli sprawozdanie 

zawiera bledy organ zlecajqcy zadanie publiczne wzywa ustnielpisernnie podrniot 

realizujqcy zadanie do dokonania korekty sprawozdania. 

41 Urnowa rnoie b y i  rozwiqzana ze skutkiern natychrniastowym jezeli jednostka kontrolowana: 

- odmowi poddaniu sie kontroli, bqd i  w terrninie okreslonyrn przez organ zlecajqcy zadanie 

publiczne nie doprowadzi do usuniecia stwierdzonych nieprawid4owoSci1 

- wykorzysta udzielonq dotacje niezgodnie z przeznaczeniern, 

- nieterrninowo lub nienaleiycie bedzie wykonywala realizowane zadanie, 

- przekaze czes6 lub caloS6 dotacji osobie trzeciej, pornirno i e  nie przewiduje tego umowa. 

Katalog zadan, w ktorych udzielane sq dotacje oraz w ktorych przeprowadzana jest kontrola 

obejrnyje w szczeg6lnoSci: 

11 uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, 

2/ uslugi pielegniarsko-pielegnacyjne i rehabilitacyjne, 

31 uslugi paliatywno-hospicyjne, 

4/ prowadzenie swietlic socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodzieiy, 

51 realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, 

6/ organizacja akcji zdrowotnych oraz przedsiewzied o charakterze profilaktyki zdrowotnej, 

71 szkolenie dzieci i mlodzieiy w roinych dyscyplinach sportowych oraz organizacja irnprez 

sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek zawodow sportowych i innych przedsiewzied prornujqcych 

kulture fizycznq i sport,, 

8/ realizacja przedsiewzied z zakresu sportu kwalifikowanego. 
I 


