
UCHWALA Nr 259/15
Zarzijdu Powiatu Limanowskiego

z dnia 21 pazdziernika 2015 r.

wsprawie: zmiany Regulaminu okreslaja_cego tryb postepowania w Starostwie
Powiatowym w Limanowej o udzielenie dotacji zwi^zanych z wykonywaniem
zadari okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, sposob ich rozliczania oraz kontroli
ich wykonywania.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozniejszymi zmianami), art. 11
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.
U. z 2014 r, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), w zwi^zku z Uchwaly Nr XXXIII/364/14
Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29.10.2014 r. w sprawie przyjecia Rocznego Programu
Wspolpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2015 Zarza^l Powiatu Limanowskiego
uchwala, co nastepuje:

§1

W Regulaminie okreslaj^cym tryb postepowania w Starostwie Powiatowym w Limanowej
o udzielenie dotacji zwi^zanych z wykonywaniem zadan okreslonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, sposob ich
rozliczania oraz kontroli ich wykonywania, stanowi^cym zal^cznik do uchwaly Nr 110/15
Zarz^du Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. wprowadza sie nastepuj^ce
zmiany:
1) § 9 ust. 8 otrzymuje nowq. tresc w brzmieniu:

,,8. Kazdy z czlonkow komisji wypelnia ,,Kart$ oceny merytorycznej" stanowi^cej
zal^cznik nr 2 do Regulaminu. Czlonkowie komisji konkursowej przyznaj^ ofercie punkty
za poszczegolne kryteria oceny. Koncowa ocena punktowa oferty stanowi iloraz sumy
wszystkich punktow przyznanych przez czlonkow komisji oraz liczby czlonkow komisji.
Po ustaleniu ocen koncowych wszystkich ofert, komisja ustala ich ranking i wybiera
najlepsze oferty, proponuj^c wysokosc dotacji na Karcie Rankingowej stanowi^cej
zal^cznik Nr 3 do Regulaminu."

2) § 10 ust. 4 otrzymuje nowa^ tresc w brzmieniu:
,,4. Ogloszenie o wynikach konkursu zawiera list? przyznanych dotacji i odrzuconych ofert
ze wzgledow formalnych (nazwa oferenta, nazwa zadania publicznego oraz wysokosc
przyznanych srodkow publicznych poszczegolnym oferentom)."

3) § 10 ust. 5 otrzymuje nowa. tresc w brzmieniu:
,,5. Oferent w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynikow konkursu moze z^dac
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty."

4) Zal^cznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje tresc jak zal^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly
5) Zal^cznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje tresc jak zal^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly

§2

Uchwala si? tekst jednolity Regulaminu okreslaja_cego tryb postepowania w Starostwie
Powiatowym w Limanowej o udzielenie dotacji zwi^zanych z wykonywaniem zadan



okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie, sposob ich rozliczania oraz kontroli ich wykonywania okreslonego w § 1
uwzgl?dniajacy zmiany wprowadzone niniejsz^ uchwala, stanowiqcy zal^cznik Nr 3 do
niniejszej uchwaly.

§3

Wykonanie uchwaty zleca si? Dyrektorom Wydzialow, Kierownikom Biur. Nadzor nad jej
wykonaniem powierza si? Sekretarzowi Powiatu.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Starosta: Jan Puchala

Wicestarosta: Mieczyslaw Uryga

Czlonek Zarz^du: Agata Zif ba

Czlonek Zar/adu: Jan Wi^cek

Czlonek Zarz^du: Wojciech Wlodarczyk

: T F R O W N I K
x^v;cii Kultary i Turystykl

okarczyk



Zal^cznik Nr 1
doUchwalyNr259/15

Zarzadu Powiatu Limanowskiego

z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
Karta oceny formalnej projektu

Konkurs:
Ogloszony w dniu:
Nazwa organizacji:

Lp.

1

2

3

Kryterium oceny
formalnej

Czy oferta zostal
zlozona w terminie
Czy oferta zostata
przygotowana na
formularzu
zgodnym ze
wzorem
okreslonym w
Rozporz^dzeniu
Ministra Pracy i
Polityki Spolecznej
z dnia 1 5 grudnia
2010 r. w sprawie
wzoru oferty i
ramowego wzoru
umowy
dotyczacych
realizacji zadani
publicznego oraz
wzoru
sprawozdania z
wykonania tego
zadania (Dz. U.
2011 Nr6poz. 25)
Czy oferta jest
kompletna - czy do
wniosku zostaly
dolaczone
wszystkie
niezb^dne
zal^czniki oraz czy
spehuaja one
wymogi formalne
(podpisy
uprawnionych
osob, pieczec, data,

Spetnia/nie
spelnia

TAK
NIE

TAK

NIE

UWAGI
(czego
brakuje, jakie
sa uchybienia)

Poprawiono/uzupelniono
(data)

Jezeli nie, oferta zostaje odrzucona z
przyczyn formalnych



4

5

6

7

8

odpowiednie
terminy waznosci)
Czy organizacja
jest statute wo
uprawniona do
ubiegania si$ o
przyznanie dotacji
na terenie Powiatu i
w danym zakresie
tematycznym
Czy oferta zostala
podpisana przez
osoby upowaznione
do zaci^gania
zobowi^zan
finansowych
(zgodnie z KRS,
wyci^giem z
ewidencji klubow
sportowych lub
pelnomocnictwami)
Czy czas realizacji
zadania miesci si?
w czasie
przewidzianym w
ogloszeniu o
konkursie
Czy wszystkie pola
w ofercie s^
wypelnione lub
zawieraj^ adnotacj?
,,nie dotyczy"
Czy przedstawiono
spojne inforrnacje
na temat pobierania
oplat od adresatow
zadania i
mozliwosci
prowadzenia
dzialalnosci
odplatnej przez
oferenta

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych (nie spelnia
kryteriow 1 lub 8, ba_dz nie zostala poprawiona w ci^gu 5 dni od
dnia doreczenia oferentowi zawiadomienia o bledach
formalnych)
Oferta przechodzi ocene formaln^ i bedzie poddana ocenie
merytorycznej

Zaznaczyc
wlasciwe N
symbolem V\ p \

Ljk
Oceny dokonal(a)' . .
Data: Podpis oceniaj^cego:

Blura Ptcr/ocll KiHtyry I TuLystykl

"Tim#r JVs/yna Tb/fefdrczyfe



Zal^cznik Nr 2
douchwalyNr259/15

Zarzadu Powiatu Limanowskiego
z dnia 21 pazdziernika 2015 r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ na zadanie

w skali od 1 do 10

Nr
oferty

Skladajacy

Ocena wniosku (kryteria)

Merytoryczne

Lokalizacyjne

Spoleczne

Promocyjne

Finansowe

Organizacyjne

T3
0 &
0 fi
5" 3

\ ^j

v^p^

Podpis osoby wypelniaj^cej Kart? oceny merytorycznej

K I E RO W M I K
Blura PrortoclN^uitury/Vrystykl

mgr Justyna/Marczyk



Zalacznik Nr 3
doUchwatyNr259/15

Zarzadu Powiatu Limanowskiego
z dnia 21 pazdziernika 2015 r.

Regulamin okreslaj^cy tryb post^powania o udzielenie dotacji zwiazanych
z wykonywaniem zadan okreslonych ustawsj, sposob ich rozliczania oraz kontroli

wykonywania zleconego zadania okreslonych ustaws} z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) "ustawie" - rozumie si? przez to ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 r. poz. 1118 z pozniejszymi zmianami),
b) organizacjach lub podmiotach - rozumie si? przez to organizacje pozarzadowe oraz inne
podmioty o ktorych mowa w art. 3 ustawy,
c) Regulaminie - rozumie si? przez to niniejszy Regulamin,
d) Powiecie - rozumie si? przez to Powiat Limanowski,
e) Zleceniodawcy - Powiat Limanowski zawierajacy umow? dotyczaca powierzenia lub
wsparcia zadania publicznego,
f) Zleceniobiorcy - rozumie si? przez to organizacj? lub podmiot przyjmujacy do realizacji
zadanie publiczne,
g) Zarzadzie Powiatu - rozumie si? przez to Zarzad Powiatu Limanowskiego,
h) Urz?dzie - rozumie si? przez to Starostwo Powiatowe w Limanowej,
i) dotacji - rozumie si? przez to dotacje w rozumieniu art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz
art. 221 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
pozniejszymi zmianami),
j) konkursie - rozumie si? przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 11 ust. 2 i w
art. 13 ustawy.
k) umowie - rozumie si? przez to umow? dotyczaca powierzenia lub wsparcia zadania
publicznego.

§1

1. Powiat powierza i wspiera realizacje zadan wlasnych Powiatu wymienionych w ustawie
poprzez:
1) powierzenie wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2) wpieranie takich zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Powierzenie oraz wspieranie realizacji zadan publicznych dokonywane jest po
przeprowadzeniu otwartych konkursow ofert oraz moze rowniez nastapic w trybie
pozakonkursowym.
3. Zakres zadan, mogacych bye przedmiotem zlecenia do realizacji uprawnionym
organizacjom, okreslony jest w uchwalonym przez Rad? Powiatu Limanowskiego rocznym
Programie Wspolpracy Powiatu Limanowskiego z organizacj ami pozarzadowymi oraz
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego.



§2

1. Do zlozenia oferty uprawnione sa podmioty prowadzace dzialalnosc statutow^ w dziedzinie
objetej danym konkursem ofert, takie jak:
1) organizacje pozarzadowe w rozumieniu ustawy, czyli osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, ktorym odrebna ustawa przyznaje zdolnosc
prawna w tym fundacje i stowarzyszenia, niebedace jednostkami sektora fmansow publicznych
i niedziaiajace w celu osiagniecia zysku, uczniowskie kluby sportowe, dziaiajace na podstawie
przepisow ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), ktore uzyskuja
osobowosc prawn^ w wyniku wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostow;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisow o stosunku
Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych
kosciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i
wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego;
4) spoldzielnie socjalne;
5) spolki akcyjne i spolki z ograniczonq odpowiedzialnoscia oraz kluby sportowe bed^ce
spolkami dzialajacymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Nr 127 poz. 857), ktore nie dzialaj^ w celu osiagniecia zysku oraz nie przeznaczaj^ zysku
do podzialu pomiedzy swoich czlonkow, udzialowcow, akcjonariuszy i pracownikow.
2. Terenowe oddzialy organizacji (nieposiadajace osobowosci prawnej) moga zlozyc oferty
wylacznie za zgoda zarzadu glownego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez zarz^d glowny).
3. Dwie lub wiecej organizacji, dzialajace wspolnie, moga zlozyc oferty wspolna.

§3

1. W ogloszeniu o konkursie kazdorazowo okreslania jest kwota, ktora Powiat przeznacza na
realizacje danego zadania, jak rowniez ramy czasowe realizacji zadania.
2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie moze
przekroczyc 90% kosztow realizacji calego zadania.
3. Szczegolowy czas realizacji projektu bedzie kazdorazowo okreslany w umowie.

§4

Koszty beda^ uznane za kwalifikowalne tylko wtedy gdy:
1) sq bezposrednio zwiazane z realizowanym projektem i niezbedne do jego realizacji;
2) 33 racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
3) s^ skalkulowane proporcjonalnie do zakresu zadan realizowanych w ramach
dofinansowanego projektu (dotyczy szczegolnie kosztow stalych, m.in. czynszu, rachunkow
telefonicznych, wynagrodzen pracownikow etatowych, itp.);
4) przewiduje sie, ze zostana poniesione w czasie realizacji zadania.

§5

Wspolpraca z organizacjami w zakresie realizacji zadan publicznych prowadzona jest przez
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki we wspolpracy z wydzialami merytorycznymi Urzedu.



§6

Ogloszenie spemiajace wymagania okreslone w art. 13 ust. 2 ustawy zamieszcza sie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu, a takze na stronie
internetowej Urzedu www.powiat.limanowa.pl.

§7

1. Oferte nalezy przygotowac na formularzu zgodnym z zal^cznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25).
2. Oferte nalezy zlozyc w Kancelarii Ogolnej Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. Jozefa
Marka 9, 34-600 Limanowa) lub przesyiac poczta^ w terminie okreslonym w ogloszeniu o
konkursie. Do oferty nalezy dolaczyc zalaczniki, ktore wymienione sa we wlasciwym
ogloszeniu o konkursie.

§8

1. Oferty skladane przez organizacje poddawane s^ ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez wydzial merytoryczny Urzedu na podstawie
kryteriow zawartych w ,,Karcie oceny formalnej projektu" stanowi^cej zal^cznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
3. Wykaz ofert, ktore zawieraj^ bl^dy formalne zostanie zamieszczony na stronie
www.powiat.limanowa.pl.
4. Oferty zlozone po terminie, jak rowniez oferty organizacji, ktore nie s^ statutowo uprawnione
do realizacji danego zadania zostaja^ odrzucone z przyczyn formalnych. Pozostale bl^dy/braki
formalne moga^ zostac uzupelnione/poprawione w ciagu 5 dni od dnia dor^czenia
zawiadomienia o bl^dach formalnych. Jezeli oferent nie uzupelni/nie poprawi bl^dow
formalnych w ci^gu 5 dni, oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych. Oferty odrzucone
ze wzgledow formalnych nie s^ poddawane ocenie merytorycznej.

§9

1. Oferta, ktora przechodzi ocene formalnq. z wynikiem pozytywnym, jest poddawana ocenie
merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisje Konkursow^ zgodnie
z kryteriami zawartymi w ,,Karcie oceny merytorycznej" stanowi^cej zal^cznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu oraz na zasadach okreslonych w ogloszeniu o konkursie. W tym celu
powolywane s^ komisje konkursowe przez Zarzqd Powiatu po uchwaleniu prze Rade^ Powiatu
Limanowskiego Programu Wspolpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami na kolejny
rok.
2. W sklad komisji konkursowej wchodza^ przedstawiciele Rady i Zarz^du Powiatu, oraz
z grona pracownikow Starostwa -- przedstawiciele wydzialow merytorycznych, a takze
przedstawiciele organizacji pozarzadowych, z wylaczeniem osob reprezentuj^cych organizacje
bior^ce udzial w konkursie.
3. Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu osob wskazanych przez organizacje
w przypadkach okreslonych w ustawie.



4. Czlonkowie komisji reprezentujacy organizacje zostaja^ wylonieni na podstawie zgloszenia,
ktorego dokonuje si? listownie na adres Starostwa lub poczta elektroniczncj. Formularz
zgloszenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.
5. W pracach komisji konkursowych moga^ uczestniczyc z giosem doradczym osoby
podsiadajace specjalistyczna wiedz? w dziedzinie obejmujacej zakres zadan publicznych,
ktorych konkurs dotyczy.
6. Komisje konkursowe:
1) dokonujq oceny merytorycznej ofert,
2) sporz^dzaja protokol,
3) oglaszaja^ termin nastepnego posiedzenia.
7. Nie pozniej niz w 21 dni od daty ostatecznego zakoriczenia skladania ofert, komisje dokonuja
oceny ofert.
8. Kazdy z czlonkow komisji wypelnia ,,Kart£ oceny merytorycznej" stanowiacej zaiacznik
nr 2 do Regulaminu. Czlonkowie komisji konkursowej przyznaja ofercie punkty za
poszczegolne kryteria oceny. Koncowa ocena punktowa oferty stanowi iloraz sumy wszystkich
punktow przyznanych przez czlonkow Komisji oraz liczby czlonkow komisji. Po ustaleniu
ocen koncowych wszystkich ofert, komisja ustala ich ranking i wybiera najlepsze oferty,
proponuj^c wysokosc dotacji na Karcie Rankingowej stanowiacej zaiacznik Nr 3 do
Regulaminu.
9. Ostateczn^ propozycj? wysokosci dotacji okresla Komisja Konkursowa zwykla^ wi^kszosci^
glosow. W sytuacjach spornych glos decydujacy nalezy do Przewodnicz^cego Komisji. Jezeli
Komisja stwierdzi, ze w danej ofercie wyst^puj^ oczywiste omylki pisarskie lub bl^dy
rachunkowe, moze wezwac w zakreslonym przez nia terminie oferenta do zlozenia wyjasnien
i poprawienia bledow.
10. Komisja przedstawia Zarzadowi Powiatu protokol z posiedzenia Komisji Konkursowej.

§10

1. Ostateczn^ decyzje o wyborze ofert i przyznaniu badz odmowie przyznania dotacji wraz
z jej wysokoscia podejmuje Zarzaxl Powiatu w drodze uchwaly.
2. Zarz^d Powiatu podejmuje decyzje co do przyznania b^dz odmowie przyznania dotacji do
30 dni od daty przedstawienia wynikow prac komisji. W stosunku do przedmiotowej decyzji
nie ma zastosowania tryb odwolawczy.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert oglasza si? niezwlocznie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogloszen Urz?du oraz na stronie internetowej www. powiat.limanowa.pl.
4. Ogtoszenie o wynikach konkursu zawiera liste przyznanych dotacji i odrzuconych ofert ze
wzgledow formalnych (nazwa oferenta, nazwa zadania publicznego oraz wysokosc
przyznanych srodkow publicznych poszczegolnym oferentom).
5. Oferent w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynikow konkursu moze zadac uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.

§11

1. Umowa dotacyjna sporz^dzana jest po rozstrzygnieciu konkursu.
2. Oferent, ktory otrzyma dofmansowanie w wysokosci nizszej niz wnioskowana w razie
podj?cia decyzji o realizacji zadania powinien dostarczyc do Urzedu korekte zakresu
rzeczowego i finansowego zadania, wynikaj^c^ z przyznania dofinansowania w wysokosci
mniejszej niz wnioskowana.
3. Przedlozenie korekty bedzie podstawa do zawarcia umowy z oferentem.



4. Umowa przygotowywana jest wedlug wzoru stanowia_cego zal^cznik nr 2 do rozporz^dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzor umowy stanowicjcy zat^cznik
do wyzej wymienionego Rozporz^dzenia ma charakter ramowy.

§12

1. Przekazanie srodkow finansowych nastepuje na numer rachunku bankowego i w terminie
okreslonym w umowie. Zleceniobiorca musi bye jedynym posiadaczem wskazanego rachunku
bankowego i jest zobowia_zany do utrzymania wskazanego rachunku bankowego nie krocej niz
do chwili dokonania ostatecznych rozliczeh ze Zleceniodawca^ wynikaj^cych z umowy.
2. Organizacje otrzymuj^ce srodki fmansowe z budzetu Powiatu s^ zobowi^zane prowadzic
w celu ich rozliczenia ewidencje ksiegowa^ zgodnie z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330). W razie nie prowadzenia wczesniej takiej
ewidencji, organizacja zobowi^zana jest do prowadzenia ewidencji ksiegowej dotycz^cej
zadania dotowanego.

§13

1. Kazda zmiana w realizacji zadania wymaga sporz^dzenia stosownego aneksu do umowy, o
sporza_dzenie ktorego Zleceniobiorca powinien zwrocic sie w terminie umozliwiaj^cym
realizacj^ zmian z niego wynikaj^cych.
2. Dopuszczalne 54 zmiany okreslone w umowie ramowej, a w szczegolnosci polegaj^ce na:
1) zmianie terminu wykonania zadania,
2) przesunieciu srodkow finansowych pomi^dzy pozycjami w kosztorysie,
3) zmianie kadry zaangazowanej w realizacj? zadania, lecz nie pozniej niz do 31.12 danego
roku budzetowego,
4) wprowadzeniu nowej kategorii kosztow lub likwidacji kategorii kosztow.
3. Kazda proponowana zmiana umowy podlega ocenie Zleceniodawcy, w szczegolnosci pod
k^tem celowosci, oszczednosci i efektywnego gospodarowania srodkami publicznymi.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w umowie zawartej ze
Zleceniobiorc^.

§14

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania okresla umowa. Zleceniobiorca zobowi^zany jest
wydatkowac srodki finansowe pochodz^ce z dotacji w terminie, ktory okreslony jest w umowie.

§15

1. Zleceniodawca sprawuje kontrole prawidlowosci wykonywania zadania publicznego
przez Zleceniobiorce, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola moze bye
przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakonczeniu.

2. Szczegolowy zakres kontroli i uprawnien kontroluj^cych zostanq okreslone
w upowaznieniu do kontroli.

3. Kontrole przeprowadzaj^ upowaznieni pracownicy Wydzialow Urzedu wlasciwych ze
wzgledu na podpisane umowy z organizacjami pozarz^dowymi lub upowaznieni
pracownicy Biura Kontroli.

4. Kontrola i ocena realizacji zadan publicznych zlecanych organizacjom lub podmiotom
obejmuje czynnosci okreslone ustawa^ podlegaja_ce na sprawdzeniu:



1) stanu i zgodnosci realizacji zadania z oferta^ oraz z zaktualizowanym, stosownie do
przyznanej dotacji, harmonogramem i kosztorysem,
2) prawidlowosci wydatkowania przez Zleceniobiorce przekazanej dotacji z budzetu Powiatu
oraz ewentualnych srodkow stanowi^cych wklad wlasny organizacji, przeznaczonych na
realizacje zadania,
3) poszczegolnych dzialan podejmowanych przez organizacje lub podmiot w ramach realizacji
zadania i terminy ich realizacji,
4) prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o postanowienia zawarte
w umowie,
5) realizacji obowia_zkow informacyjnych, okreslonych w umowie.

5. W ramach kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, osoby upowaznione przez
Zleceniodawce moga^ badac dokumenty i inne nosniki informacji, ktore maja^ lub moga^
mice znaczenie dla oceny prawidlowosci wykonywania zadania, oraz z^dac udzielenia
ustnie lub na pismie informacji dotycz^cych wykonania zadania publicznego.
Zleceniobiorca na z^danie kontroluj^cego jest zobowi^zany dostarczyc lub udostepnic
dokumenty i inne nosniki informacji oraz udzielic wyjasnien i informacji w terminie
okreslonym przez kontroluj^cego.

6. Kontroluj^cy sporz^dzaj^ pisemny protokol z kontroli w dwoch egz., z ktorych jeden
dostarczaj^ Zleceniobiorcy. Wyniki kontroli przedstawiane s^ Zarz^dowi Powiatu.

7. Umowa moze okreslac dodatkowe uprawnienia Zleceniodawcy jak i obowi^zki
Zleceniobiorcy w zakresie przeprowadzanej kontroli.

§16

1. Rozliczanie dotacji nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania na podstawie sprawozdania.
Zleceniobiorca zobowi^zany jest do zlozenia sprawozdania w terminie okreslonym w umowie.
W przypadku sprawozdan skladanych za posrednictwem poczty o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego.
2. Rozliczenia dotacji nalezy dokonac zgodnie z zasadami, ktore kazdorazowo okreslane s^
w umowie.

§17

1. Do sprawozdania nalezy zala_czyc materialy b^dz dokumenty, ktore okreslone zostaly
w umowie. Zleceniodawca moze wymagac dol^czenia materialow dokumentuj^cych dzialania
faktyczne i prawne podjetej przy realizacji zadania.
2. Jezeli nie wykorzystano pelnej kwoty dotacji, do sprawozdania nalezy dol^czyc kopie
przelewu potwierdzaj^cego dokonanie zwrotu niewykorzystanych srodkow fmansowych.

§18

1. W przypadku nieprzedlozenia sprawozdania w terminie okreslonym w umowie, pracownik
Urzedu przygotowuje pisemne wezwanie do zlozenia sprawozdania w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
2. Niezastosowanie sie do wezwania moze bye podstaw^ do rozwi^zania umowy oraz zwrotu
dotacji.

§19

1. Zlozone sprawozdanie poddawane jest analizie zarowno pod wzgledem merytorycznym jak
i formalno-rachunkowym.



2. W przypadku w^tpliwosci odnosnie informacji zawartych w sprawozdaniu, Zleceniobiorca
wzywany jest do zlozenia wyjasnien. W przypadku bledow rachunkowych lub brakow
w rozliczeniu, Zleceniobiorca wzywany jest do ich poprawienia. Bledy lub ich braki winny bye
poprawione lub uzupelnione przez Zleceniobiorce we wskazanym przez Zleceniodawce
terminie.
3. Nieusuniecie lub nieuzupelnienie brakow w sprawozdaniu we wskazanym p
Zleceniodawce w terminie skutkuje odmow^ akceptacji sprawozdania.

Blura /romod\Kul/ur/l Thrystyki

mgr^ustyna I tkarczyk





Karta oceny formalnej projektu
Zalacznik Nr 1

Konkurs:
Ogloszony w dniu: ....
Nazwa organizacji:

Lp.

1

2

3

4

Kryterium oceny
formalnej

Czy oferta zostal
zlozona w terminie
Czy oferta zostala
przygotowana na
formularzu
zgodnym ze
wzorem
okreslonym w
Rozporz^dzeniu
Ministra Pracy i
Polityki Spolecznej
z dnia 1 5 grudnia
2010 r. w sprawie
wzoru oferty i
ramowego wzoru
umowy
dotycz^cych
realizacji zadani
publicznego oraz
wzoru
sprawozdania z
wykonania tego
zadania (Dz. U.
2011 Nr6poz. 25)
Czy oferta jest
kompletna - czy do
wniosku zostaly
dol^czone
wszystkie
niezbedne
zal^czniki oraz czy
spelniaja^ one
wymogi formalne
(podpisy
uprawnionych
osob, piecz^c, data,
odpowiednie
terminy waznosci)
Czy organizacja
jest statutowo

Spetnia/nie
spelnia

TAK
NIE

TAK

NIE

UWAGI
(czego
brakuje, jakie
s^ uchybienia)

Poprawiono/uzupelniono
(data)

Jezeli nie, oferta zostaje odrzucona z
przyczyn formalnych





5

6

7

8

uprawniona do
ubiegania si? o
przyznanie dotacji
na terenie Powiatu i
w danym zakresie
tematycznym
Czy oferta zostala
podpisana przez
osoby upowaznione
do zaci^gania
zobowi^zan
finansowych
(zgodnie z KRS,
wyci^giem z
ewidencji klubow
sportowych lub
pelnornocnictwami)
Czy czas realizacji
zadania miesci si?
w czasie
przewidzianym w
ogloszeniu o
konkursie
Czy wszystkie pola
w ofercie s^
wypelnione lub
zawieraj^ adnotacj?
,,nie dotyczy"
Czy przedstawiono
spojne informacje
na temat pobierania
oplat od adresatow
zadania i
mozliwosci
prowadzenia
dzialalnosci
odplatnej przez
oferenta

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych (nie spelnia
kryteriow 1 lub 8, b^dz nie zostala poprawiona w ci^gu 5 dni od
dnia doreczenia oferentowi zawiadomienia o bledach
formalnych)
Oferta przechodzi ocen? formaln^ i bedzie poddana ocenie
merytorycznej

Zaznaczyc
wlasciwe
symbolem
X

Oceny dokonal(a)' .
Data: Podpis oceniaj^cego:

K I E R O W M I K
Blurs PriKKH Kuttury vnrystykt

mgrjustyn





Zalacznik Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ na zadanie

w skali od 1 do 10

Nr
oferty

Skladajacy

Ocena wniosku (kryteria)

Merytoryczne

Lokalizacyjne
O5

IS"n
N

n

Promocyjne

Finansowe

Organizacyjne

*9
g W
5. s?r as- ^O» s;

Podpis osoby wypelniajacej Kart? oceny merytorycznej

I/ET^OWNIK
/ iccjNKultury i Ti/ysiyki

r JustynaSTokapczyk





Zai^cznik Nr 3

KARTA RANKINGOWA

Nr oferty Ocena koricovva Proponowana

wysokosc dotacji

Uwagi

Podpis Czlonkow Komisji:

Data:

K I E
Biura

O W N I K
Kultfiry I Turystykl

arczyk




