ZARZ1\DZENIE Nr 1112013

WOJT A GMINY SLAWNO
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie Regulaminu Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych
z budi:etu Gminy Slaw no organizacjom pozarz~dowym oraz innym podmiotom na
realizacjlt zadan publicznych
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz. U. Z 2001 r.
-

i

0

ustawy

z

ill

dnia

0 samorz~dzie

gminnym

142, poz. 1591 z p6Zn. zm.),
24

kwietnia

2003

roku

0

dzialalnosci

poi:ytku

publicznego

wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.),

- oraz § 14 ust. 3 lit. j i ust. 4 za1'lcznika Nr 1 do uchwaly Nr XXIIV207 /2012 Rady Gminy
Slawno z dnia 29 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy

Gminy Slawno z organizacjami

pozarz~dowymi

i innymi podmiotami na 2013 rok",

zarzadzam, co nastepuje

§1
Wprowadzam Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budzetu
Gminy Slawno organizacjom pozarz'ldowym oraz innym podmiotom na realizacj« zadan
publicznych, kt6rego tresc stanowi za1'lcznik Nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia.
§2
Wykonanie Zarz'ldzenia pOWlerza si« Sekretarzowi Gminy Slawno
Gminy Slawno.

§3
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Skarbnikowi

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr J JI20J 3
z dnia 25 stycznia 20J 3 r.

REGULAMIN KONTROLI WYKORZYST ANIA DOTACJI PRZEKAZYW ANYCH
Z BUDZETU GMINY SLA WNO ORGANIZACJOM POZARZt\DOWYM I INNYM
PODMIOTOM NA REALIZACJF; ZADAN PUBLICZNYCH

§1
Regulamin okresla zasady kontroli wykorzystania dotacji z budzetu Gminy Slawno na
realizacj~ zadan publicznych realizowanych w 2013 r.
§2
I1ekroc w regulaminie jest mowa 0:
1. Dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacj~ w rozumieniu art. 2, ust 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.),
2. Organizacji pozarz<\:dowej - naJezy przez to rozumiec organizacje pozarz<\:dowe oraz inne
podmioty 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn.
zm.),
3. W6jcie - naleiy przez to rozumiec W6jta Gminy Slawno.

§3
1. W trakcie realizacji umowy lub po JeJ zakonczeniu, osoby upowaznione przez W6jta
mog<\: przeprowadzic kontrol~ i ocen~ realizacji zadania publicznego oraz wykorzystania
dotacji w zakresie opisanym w art.I7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie ( tekst jednolity: Oz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536
z p6Zn. zm.),
2. Wz6r upowainienia okreslony zostal Zarz<\:dzeniem W6jta Gminy Slawno.
3. Kontrola moze odbywac si~:
a) w siedzibie organizacji pozarz<\:dowej ,
b) w miejscu realizacji zadania,
c) w siedzibie Urz~du Gminy Slawno.
4. Kontrola realizacji zadania publicznego oraz sposobu wykorzystania dotacji moze polegac
na:
a) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz realizacji zakladanych
cel6w w zakresie dotowanego zadania - kontrola merytoryczna,
b) sprawdzaniu dokument6w finansowo - ksi~owych zwi<\:zanych z realizacj<\:
dotowanego zadania - kontrola formal no - rachunkowa.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w sposobie wykorzystania dotacji Gmina
Slawno wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, a dotychczas przekazana kwota podlega
zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglosci podatkowych od dnia
przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporz<\:dza si~ protok61, kt6ry podpisuj<\: kontroluj<\:cy
i kontrolowany.
7. Wz6r protok6lu stanowi Zal<\:cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§4
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mnteJszego regulaminu maj<\:
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (Oz. U. Nr 96, poz. 873 z p6Zn. zm.) oraz inne akty prawne zwi<\:zane
z przedmiotem regulacji niniejszego regulaminu.

Zalqcznik nr J do Regulaminu Konlroli
Protok61 kontroli zadania nr :
Warunki umowy:

umowa nr .... .. ... ...... ....... ..................... z dnia ... ... ... .. .. .... ... .... ... ... ........ ........ ... .. ...... ....... ........ ...... .
tennin realizacji ...... ......... ............... .... ...... ........ .... ................. .. .... ........ ...... ..... .. ....... .. ...... ........ ....
miejsce realizacji zadania: .. ... ................ ... ... ...... ..... ........ ...... ............. ........ ..... ..... ....................... .
Imit( i nazwisko kontroluj'lcego ..... .. ....... ....... .... ........ ... .. ..... .... ........... ..... .... ............................... .
Data przeprowadzenia kontroli .......... ... ......................... od godz . ............... do godz ................ .
Opis kontroli: (ustalenie stanu faktycznego)

Zakres kontroli ............................ ................................................. ...................... ......... .... .. .. ... .. .. ..

Wnioski pokontrolne: ........... .... .. .... ...... .. ........ ............................................... ..... ........... .......... .... .

Podpis kontrolujqcego

Podpis kontrolowanego

