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TERMINY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ:
 Termin realizacji zadania określony w ogłoszeniu konkursu i w 

umowie;

 Termin wydatkowania dotacji oraz środków własnych- 
Zleceniobiorcy będą mieli możliwość wydatkowania dotacji do 14 
dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, nie 
później jednak niż do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym 
jest realizowane zadanie publiczne.

 Termin złożenia sprawozdania – 30 dni od dnia zakończenia 
realizacji zadania;

  Termin zwrotu dotacji niewykorzystanej – 15 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania.



KWALIFIKACJA KOSZTÓW:

Koszty kwalifikowane jako katalog zamknięty znajdują się 
w Otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej – pkt VIII – zatem tylko 
takie koszty umieszczamy w  sprawozdaniu końcowym, 
jeśli były wcześniej podane w ofercie!, tzn. 
Zleceniobiorca przewidział chęć poniesienia konkretnego 
kosztu w trakcie realizacji zadania na etapie sporządzania 
oferty, bądź w aktualizacji do umowy.



OPISYWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH:

Dokument rozliczany do zadania publicznego powinien zawierać: 

 numer umowy podpisanej z Gminą Lublin – wraz z informacją z jakich 
środków (dotacja, środki własne, wkład osobowy) i w jakiej wysokości 
jest rozliczany dany dokument,

 opis merytoryczny, 

 akceptację wydatku pod względem merytorycznym, rachunkowym 
i formalnym podpisaną przez osoby uprawnione wraz z właściwą datą, 

 dekretację do zapłaty wraz z podpisami osób upoważnionych do 
zatwierdzania operacji gospodarczej, której dotyczy dowód,

 podpisy powinny być składane w formie umożliwiające identyfikację osób 
podpisujących (pieczątki lub czytelny podpis),

 pieczęć Organizacji.



PROCENTOWY UDZIAŁ DOTACJI 
W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA

     Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w sytuacji, gdy:
 Zmniejszono udział środków własnych zwiększając tym samym 

procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania;

 Dokonano zmiany na pozycji kosztorysu i nastąpiła zmiana 
kosztu finansowanego z dotacji o więcej niż mówi o tym 
umowa.

    



PROCENTOWY UDZIAŁ DOTACJI 
W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA

Przed wejściem w życie nowych wzorów umów na podstawie 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)

W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitów 
wskazanych w umowie (odnośnie udziału dotacji 
w całkowitych kosztach zadania publicznego) 
Zleceniodawca zmniejszy kwotę przyznanej dotacji
 o taki sam procent, o jaki został zmniejszony udział 
środków własnych.
  



PRZYKŁAD:
Wartości z umowy: Wysokość dotacji: 85.000 zł 

                               Środki własne: 15.000 zł

                               Całkowity koszt zadania: 100.000 zł 

                               Udział dotacji: 85,00%

Rozliczenie: 

Podmiot nie rozliczył 1.000 zł środków własnych i przekroczył limit wskazany w umowie.

 Kontrola:

 Wysokość dotacji: 85.000 zł Środki własne: 14.000 zł Całkowity koszt zadania: 99.000    
 zł Udział dotacji: 85,85% (85.000/99.000 x 100%) - przekroczenie limitu o 0,85%

W związku z tym środki własne zmniejszyły się o 6,66% (1.000/15.000), a co za tym 
idzie naliczono dotację pobraną w nadmiernej wysokości (zmniejszono kwotę 
przyznanej dotacji o taki sam udział, o jaki zmniejszyły się środki własne) 
w kwocie (6,66 % x 85.000 zł) ≈ 5.667 zł.

  



UDZIAŁ DOTACJI W CAŁKOWITYCH 
KOSZTACH ZADANIA:

Po wejściu w życie nowych wzorów umów na podstawie 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania 
publicznego wynosi nie więcej niż ... 

Przekroczenie limitu, uważa się za pobranie dotacji w 
nadmiernej wysokości. 



 PRZYKŁAD:

Wartości z umowy:

Wysokość dotacji: 85.000 zł Środki własne: 15.000 zł Całkowity koszt zadania: 100.000 zł 
Udział dotacji: 85%

Rozliczenie: 

Podmiot nie rozliczył 1.000 zł środków własnych i przekroczył limit wskazany w umowie.

Kontrola:

Wysokość dotacji: 85.000 zł Środki własne: 14.000 zł Całkowity koszt zadania: 99.000     
zł Udział dotacji: 85,85% (85.000/99.000 x 100%) - przekroczenie limitu o 0,85%

Nowy koszt całkowity: 99.000 zł, Udział dotacji w całkowitym koszcie zadania: 85%, 

85% z nowego całkowitego kosztu zadania 84.150 zł

Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości: 85.000 zł – 84.150 zł = 850 zł



 

PROCENTOWY UDZIAŁ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW 

W STOSUNKU DO PRZYZNANEJ DOTACJI:

Procentowy udział środków własnych w stosunku do otrzymanej 
kwoty dotacji wynosi nie mniej niż ... %

Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz 
wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 
wynosi nie mniej niż  ... %

Naruszenie postanowień, o których mowa powyżej, uważa się 
za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

NIE DOTYCZY SYTUACJI, KIEDY PODMIOT SKORZYSTA 
Z MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA LIMITU UDZIAŁU DOTACJI 
W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA. (§5 umowy)



PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY POZYCJAMI KOSZTORYSU

Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu nie 
jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to 
uznaje się go za zgodny, gdy nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 20-
30% (w zależności od rodzaju podpisanej umowy).

Przykład prawidłowej zmiany kosztu o 20%:

 Koszt 1 - 1000 zł (20% - 200 zł ) ( - 200 zł)

 Koszt 2 – 3.500 zł (20% - 700 zł) ( + 160 zł)

 Koszt 3 – 200 zł (20% - 40 zł) ( + 40 zł)

Od kosztu 1 chcemy odjąć 20% i przeznaczyć je na koszt 3. W związku z tym, że w koszcie 3 limit 
20% wynosi 40 zł, tzn. że tylko tyle środków możemy na ten koszt przeznaczyć. Pozostałe 160 zł 
możemy przeznaczyć np. na koszt 2. Wtedy uzyskamy następujące wartości prawidłowej zmiany 
danego rodzaju kosztu: koszt 1 – 800 zł, koszt 2 -  3.660 zł, koszt 3 – 240 zł.



W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA – 
AKTUALIZACJA:

Aktualizacja załączników do umowy – jakiekolwiek zmiany 
w kosztorysie, imiennym wykazie zawodników, 
harmonogramie (w tym miejsca realizacji zadania – obiekty) 
należy zgłaszać w trakcie realizacji zadania przed ich 
dokonaniem.

Zmiana kosztorysu = aneks do umowy;



W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA - 
AKTUALIZACJA:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się zmiany osoby prowadzącej zajęcia, po 
poinformowaniu o tym fakcie Zleceniodawcy (w trakcie 
realizacji zadania) z jednoczesnym przedłożeniem 
dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia 
oraz po zaakceptowaniu tej zmiany przez 
Zleceniodawcę. 

Nie wymaga aneksu umowy.



Sprawozdanie z wykonania zadania – uwagi, 
które mogą mieć znaczenie przy ocenie 

prawidłowości rozliczenia zadnia:
W sprawozdaniu należy szczegółowo wyjaśnić i opisać:

- przesunięcia dotacji oraz środków własnych pomiędzy 
pozycjami kosztorysu,

- zwiększenie środków własnych w rozliczeniu zadania,

- niewydatkowaną dotację wraz z potwierdzeniem  zwrotu 
w terminie określonym w umowie,



UMOWA ZLECENIA A UMOWA O DZIEŁO:
Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia koniecznością uzyskania 
rezultatu, którym jest dzieło. Umowa zlecenia z kolei jest umową 
nakierowaną na podjęcie działań i dokonywanie określonych czynności, 
w określonym czasie przez biorącego zlecenie.

 umowa musi być umową rezultatu, co oznacza, że wykonaniem tej umowy 
ma być osiągnięcie konkretnego zindywidualizowanego rezultatu 
(dzieła) – należy przedłożyć podczas kontroli.

 nie mogą być rozliczane do zadania publicznego umowy o dzieło zawarte 
tytułem, np obsługi medycznej, technicznej czy księgowej.



Prawo o Stowarzyszeniach:
 Art. 11 pkt 4 

W umowach między stowarzyszeniem a 
członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu 
kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą 
walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Zmiany w statutach należy dokonać do maja 2018 r.



UMOWA WOLONTARIATU (wkład osobowy)
 powinna zawierać:

- datę i miejsce zawarcia porozumienia,

- dane wolontariusza (lub członka stowarzyszenia), 

- dane organizacji, która zawiera umowę, 

- zakres pracy, jej szacunkową wartość, 

- okres na jaki została zawarta,

- dokumentem potwierdzającym udział w realizacji zadania wolontariuszy jest 
oświadczenie o wykonaniu zadeklarowanej pracy zatwierdzona przez osobę 
reprezentującą organizację (Zleceniobiorcę),

- opisanie dokumentu umożliwiające określenie wysokości wkładu osobowego 
oraz numer umowy podpisanej z Gminą Lublin.



POLISY UBEZPIECZENIOWE:

Należy rozliczać  do zadania proporcjonalnie w stosunku do 
okresu, którego dotyczy umowa z Gminą Lublin (tzn. 
rozliczyć te dni okresu ubezpieczenia, które mieszczą się 
terminie realizacji zadania).



POLISY UBEZPIECZENIOWE:

 Zapłata za polisę musi zostać uiszczona w terminie realizacji 
zadania.

 W przypadku ubezpieczeń imiennych, lista ubezpieczonych 
musi być tożsama z listą uczestników programu 
szkolenia, aby można było zakwalifikować koszt 
ubezpieczenia w ramach rozliczenia zadania.

 Polisa ubezpieczeniowa oraz przedmiot ubezpieczenia 
muszą być zgodne ze zaktualizowanym kosztorysem, 
ogłoszeniem konkursowym oraz ofertą (OC, NNW, Klubu 
lub uczestników).



TRANSPORT:
 Faktura za zakup usługi transportowej w firmie przewozowej.

 Delegacje:

 wraz z umową użyczenia samochodu prywatnego do realizacji zadania 
zawartą pomiędzy użyczającym pojazd a Zleceniobiorcą,

 w delegacji powinny być zawarte następujące informacje: trasa, cel 
wyjazdu, data delegacji wraz z godziną wyjazdu i powrotu  
(szczególnie istotne w sytuacji rozliczania ryczałtu za 
wyżywienie lub nocleg), liczba kilometrów (karta ewidencji 
pojazdu), stawka za 1 km, lista uczestników. 

 Bilety, które zostaną szczegółowo opisane: kto podróżował, kiedy, gdzie 
i w jakim celu?



KOSZTY WPISOWE, STARTOWE, LICENCYJNE:

Do zadania publicznego można rozliczać jedynie 
dokumenty wystawione przez:

Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki Sportowe 
oraz organizatorów turniejów lub zawodów, w których 
uczestnicy szkolenia biorą udział.

Do zadania publicznego nie można rozliczać:

Ekwiwalentów za wyszkolenie – opłata dla Klubu 
macierzystego w przypadku transferów.

 



POTWIERDZENIE PONIESIENIA KOSZTU

Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego 
powinna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.  

np. do potwierdzenia zapłaty za konkretny wydatek należy przedłożyć do kontroli 
jeden z poniższych dokumentów:

● Wyciąg bankowy,

● Potwierdzenie dokonanej transakcji,

● Raporty kasowe,

● Dowód wpłaty (KP) wystawiony przez Kontrahenta 

bądź też dowód wypłaty (KW) wystawiony przez Zleceniobiorcę.

● W szczególnie uzasadnionych przypadkach do rozliczenia można przedłożyć rozliczenie 
w postaci kompensaty – które musi zostać szczegółowo opisane i zaewidencjonowane 
księgowo w trakcie realizacji zadania publicznego.



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

 Wydatkowanie przyznanych środków oraz środków własnych 
przed i po terminie realizacji zadania w tym 
odprowadzanie pochodnych po terminie realizacji zadania.

 Nieprzedstawianie rezultatów (dzieła) do umów o dzieło 
zawartych tytułem opracowania w/w planu i jego realizacji.

 Brak aktualizacji załączników do umowy. (kosztorys, zmiany 
w listach uczestników szkolenia, zmiany osób prowadzących 
zajęcia). Brak aktualizacji w formie elektronicznej za 
pośrednictwem panelu umieszczonego na stronie 
www. klubysportowe.lublin.eu  sportszkolny.lublin.eu.



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

 Niezachowanie limitów wynikających z umowy (dotyczy nieprawidłowego 
wydatkowania środków własnych, co skutkuje naliczeniem dotacji 
pobranej w nadmiernej wysokości oraz przesunięć między pozycjami 
kosztorysu).

 Brak odpowiedzi o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

 Przedkładanie do kontroli skanów, kserokopii, faktur pro forma jako 
dowodów źródłowych.

 Błędna kwalifikacja kosztów ze względu na rodzaj (rozliczanie wydatków do 
nieprawidłowej pozycji kosztorysu, Zleceniobiorca na etapie składania 
oferty nie przewidywał poniesienia danego rodzaju kosztu).

 Niewykazywanie raportów kasowych, przy płatnościach gotówkowych.



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

 Niestaranne uzupełnianie zestawienia faktur 
(rachunków) znajdującego się w części II 
sprawozdania  m. in.: numery dokumentów, daty 
wystawienia dokumentów, daty zapłaty.

 Podpisywanie dowodów źródłowych niezgodne 
z reprezentacją Klubu wskazaną w statucie 
stowarzyszeń.



Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin zamieszcza 
w BIP Samorządu Miasta Lublin wersję elektroniczną wystąpienia 
pokontrolnego i odpowiedzi organizacji.

W związku z tym należy terminowo dostarczać do Wydziału 
odpowiedzi na zalecenia pokontrolne (w sytuacji stwierdzenia 
nieprawidłowości).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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