
aARZyDZENTE Nn/.lkJrq
PREZYDENTA MI,O,STA BIAI,EGOSTOKU

z dnia ..Atd..lutego 2019 r.

w sprawie okreSlenia zasad i trybu postgpowania dotycz4cych
zlecania, kontroli i rozliczania zadafi publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz1dzie
gnirurym (Dz. U. z 2Ol8 r. poz. 994 ze 2m.11 w zwi4zku z art. 11 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaLalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz.450 ze 2m.21 oraz art.22l i art. l5l,l52 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 201,7 r. po2.2077 ze zm.3) zarzqdzam, co nastgpuje:

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

s1

Zarzqdzetie ustala zasady i tryb postgpowania w sprawie zlecaria zadah publicznych oraz
kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizacjg zadan publicznych w trybie
otwartego konkursu ofert i trybu uproszczonego na podstawie ustawy z dma24kwietnia2003
r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
w sferze pozytku publicznego nastgpuj4cym podmiotom:

1) organizacjom pozarzEdowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450
ze zn.);

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym dzialajqcym na podstawie przepis6w

o stosunku Paristwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczlpospolitej Polskiej, o stosunku
Panstwa do innych koSciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz gwarancjach wolnoSci
sumienia i wyznania, jeileli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci
po2ytku publicznego;

3 ) stowarzyszeniom j ednostek samo rzqdt terytorialnego ;

4) sp6ldzielniom socjalnym;
5) sp6lkom akcyjnym, sp6lkom z ograniczon1 odpowiedzialnoSci4 oraz klubom

sportowym bgdqcym sp6lkami dzialajqcymi na podstawie przepis6w ustawy z dnia
25 czenryca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), kt6re nie dzialajq
w celu osi4gnigcia zysku oraz przeznaczajq caloS6 dochodu narealizacjg cel6w
statutowych i nie przeznaczaj4 zysku do podzialu migdzy swoich czlonk6w,
udzialowc6w, akcj onariuszy i pracownik6w,

- zwanym dal ej,, organ izacj ami p o zar zEdowymi ".

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432

oraz2500.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365 oraz

z 2019 r. poz. 37 .

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2354 oraz

2500.
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Ilekrod w zarzqdzeniu jest mowa o:
1) dotacji - nale?y przez to rozumied dotacjg w rozumieniu art. 127 lust. 1 pkt 1 lit e oraz

art.22l ustawy z dnia27 sierpnia20O9 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.
2077 ze zm-);

2) jednostce organizacyjnej Urzgdu - naleZy przez to rozumie6 wtaSciw4 merytorycznie
jednostkg organizacyjn4 zajmujqc4 sig prowadzeniem spraw z zakresu udzielania
dotacji celowych, tj.: departament, samodzielne biuro na prawach referafu, referat
(biuro, centrum, zesp6l) oraz samodzielne stanowisko pracy;

3) miejskiej jednostce organizacyjnej - nale?y przez to rozumied miejsk4 jednostkg
orgarizacyln4 utworzon4 w celu realizacji zadah Miasta, zajmujqcq siE prowadzeniem
spraw z zakrest udzielania dotacji celowych;

4) zleceniobiorcy - nale?y przez to rozumied podmiot, kt6ry otrz5rmal dotacjE celow4;
5) zleceniodawcy - nale?y przez to rozumiei Miasto Bialystok;
6) decyzji - nale?y przez to rozumie(, decyzjg administracyjnE wzywaj4c4 do zwrotu

dotacji.

Rozdzial II
Postgpowanie konkursowe

s2

$3

$4

1. Warunki konkursu na realizacjg zadania pozytku publicznego opracowuje wlaSciwa
mer5rtorycznie jednostka organizacf na Urzgdu lub miejska jednostka organizacylna.

2. Konkurs oglaszany jest na podstawie odrgbnego zarz4dzenia co najmniej 2l dni przed
koricow4 dat4 przyjmowania ofert. Warunki konkursu stanowiE zalqcznlk
do zarzqdzenia.

3. Zal<res konkursu powinien uwzglgdniad ustalenia przTrlEte na dany rok budzetowy
w uchwale Rady Miasta Bialystok dotyczqcej programu wsp6lpracy Miasta Bialystok
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymr dzia\alnoS6
poZytku publicznego na dany rok.

1. Po ostatecznp przyjgciu warunk6w konkursu, wlaSciwa merytorycznie jednostka
organizacylna Urzgdu:
1) zamieszcza informacjg o konkursie, w tym o organizowanp przez miejsk4

jednostkg orgatizacyln4, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, na stronie internetowej Miasta, na tablicy ogloszeri w lJrzEdzie
Miejskim w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1 oraznaportalu Witkac.pl;

2) przekantje informacje o ogloszonyrn konkursie pocztq elektroniczn4
pelnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. wsp6lpracy z organizacjami
pozarzqdowymi;

3) dokonuje ocen formalnych i rachunkowychzlohonych ofert, z zastrzeaeniem $ 5;
4) przygotowuje niezbgdn4 dokumentacjg dla komisji konkursowej.

2. Po ostatecznym przyjgciu warunk6w konkursu, miejska jednostka organizacylna:
1) zamieszcza informacje, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 2, w Biuletynie Informacji

Publicznej, na tablicy ogloszeri w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej,
na portalu Witkac.pl oraz przekazuje nadzorujqcej jednostce organizacyjnej
Urzgdu w celu zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
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Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na sffonie internetowej Miasta i na tablicy
ogloszeri wUrzgdzie Miejskim w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej l;

2) przekazuje informacjg o ogloszonym konkursie pocztq elektroniczn4
pelnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. wsp6lpracy z organizacjami
pozarz4dowymi:"

3) dokonuje ocen formalnych i rachunkowych zlohonych ofert, z zastrzeheniem $ 5,
4) przygotowuje niezbgdn4 dokumentacjg dla komisji konkursowej.

$s

1. Oferty konkursowe przyjmowane sE w miejscu i terminie podanym w ogloszeniu
warunk6w konkursu.

2. Za ofertE zloilonq uwala sig ofertg z\ohonq za poSrednictwem platformy Witkac.pl
oraz dostarczon1 w wersji papierowej z jednakow4 sumq kontroln4 w terminie
wskazanym w ogloszeniu konkursowym.

3. Oferty realizacji zadania publicznego s4 przedstawiane, celem uzyskania opinii,
komisji konkursowej.

4. Sklad osobowy komisji konkursowej i regulamin jej dzialania okreSla odrgbne
zarzqdzenie. W celu ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej dotycz4cego
os6b wskazanych przez organizacje pozarz4dowe, wlaSciwa merytorycznie jednostka
organizacSlna Urzgdu lub miejska jednostka organizacylna korzysta z listy
kandydat6w na czlonk6w komisji konkursowych opracowanej przez Centrum
AktywnoSci Spotecznej na podstawie zg!.oszeh os6b wskazanych przez organizacje
pozarzqdowe maj4ce siedzibg na terenie Miasta Bialegostoku bEdL prowadzqce
dzialalnofit na r zecz mi eszkaric6w Miasta.

5. Wa2noS6 listy kandydat6w La czlonk6w komisji konkursowych jest zgodna
z terminem realizacji programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dziaLalnofiC, pozytku
publicznego na dany rok.

6. W pracach komisji mog4 uczestnicz.vi, z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce

specjalistycznq wiedzg w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadah publicznych, kt6rych
dotyczy konkurs. Do udziatu w pracach komisji osoby te zaprasza Prezydent bqdL
komisja konkursowa lub dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej. Osoby
po si adaj 4ce sp ecj ali styc znq wiedzq mo gQ takZe wydawa6 opinie.

7. Prezydent lub dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej moZe powolad do kilku
konkurs6w komisjg w tym samym skladzie osobowym.

8. Kuzdy czlonek komisji sklada oSwiadczenie dotyczqce bezstronnoSci, kt6rego wz6r
okreSla Zil.qcznlkNr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

9. Komisja opiniuje zlohone oferty, zgodnie z kryteriami zawartymi w warunkach
konkursu. Z posiedzenia komisji sporz4dza siE protok6l zawieraj1cy propozycjg
przyzfiafia dotacji.

10. WlaSciwa merytorycznie jednostka organizacyjna Urzgdu lub miejska jednostka

organizacylna, zobowiqzane s4 przedstawil Prezydentowi Miasta opinig komisji
konkursowej dotycz4cQ oceny zlohonych ofert w terminie umoZliwiaj4cym realizacjg
zadah.

$6

1. Ostateczn4 decyzjE o przyznaniu dotacji i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta
w formie zaruEdzenia.
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2. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracylnq w rozumieniu
przepi s6w Kodeksu po stgpowani a admini stracyj nego.

3. Od decyzji Prezydenta Miasta w sprawie udzielenia dotacji i jej wysokoSci
nie przysluguje odwolanie.

4. Wykaz podmiot6w, kt6ryrm pr4qznano dotacje oraz ich wysokoS6 jednostka
organizacyjna Urzgdu zatrrieszcza w Biulet5mie Informacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, na stronie internetowej Miasta, w systemie Witkac.pl oraz
na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bial5rmstoku przy ul. Slonimskiej 1.

5. W przypadku organizacji konkursow przez miejskie jednostki organizacyjne, wykaz
podmiot6w, kt6rym przyznano dotacjg, zarrieszcza sig w Biuletynie Informacji
Publicznej jednostki, na stronie internetowej jednostki, w systemie Witkac.pl oraz
na tablicy ogloszeri w siedzibie miejskiej jednostki organizacyjnej, a takhe
za poSrednictwem nadzoruj4cej jednostki organizacyjnej UrzEdu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na stronie internetowej
Miasta orazta tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialynstoku.

1. Podmioty, kt6re otrzymaly dotacjg w mniejszej wysokoSci niz przedstawiono
w ofercie, przedkladajE do wlaSciwej merytorycznie jednostki orgarizacyjnej Urzgdu
lub miejskiej jednostki organizacylnej zakatalizowane zestawienie koszt6w realizacji
zadania t zakfrializowany plan i harmonogran realizacji zadania i/lub aktualizacjg
opisu zaldadanych rezu,ltat6w w celu przygotowania umowy na realizacjE zadania
publicznego.

2. Po zawarciu umowy wlaSciwa merytorycznie jednostka organizacylnaUrzgdu sklada
dyspozycjg do Departamentu RachunkowoSci celem przekazania dotacji na rachunek
bankowy zleceniobiorcy we wskazanej w umowie wysokoSci i terminie.

3. Po zawarciu umowy miejska jednostka organizacyjna kieruje wniosek do nadzoruj4cej
jednostki organizacyjnej Urzgdu o przekazarrie dotacji na rachunek zleceniobiorcy
we wskazanej w umowie wysokoSci i terminie.

Rozdzial III
Postgpowanie z inicjatywy organizacji

s7

$8

1. Organizacja mohe zlozy1, wniosek o realizacjg zadania publicznego z wlasnej
inicj atywy, bez uprzedniego o glaszania konkursu.

2. Ofertg naleLy zloZyc w Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku,
w sekretariacie wlaSciwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzgdu lub
w s ekretari aci e mi ej ski ej j edno stk i or ganizacy:' rej .

3. WlaSciwa merylorycznie jednostka organizacyjna Urzgdu lub miejska jednostka
organizacylna dokonuj4 oceny oferty pod wzglgdem formalnym, rachunkowym
i merytorycznp.

4. WlaSciwa merytorycznie jednostka organizacTlna Urzgdu lub miejska jednostka
organizacTlna za poSrednictwem nadzoruj4cej jednostki organizacyjnej Urzgdu
po rozpatrzeniu oferty, w terminie oraz wedlug przeslanek okre5lonych w art.
12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) przedklada do akceptacji osoby
sprawuj4cej nadz6r nad t4 jednostk4 projekt pisma informuj4cego o podjgtej ocenie.
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5. Rozstrzygnigcie w sprawie wniosku o realizacjg zadaria publicznego oraz o trybie
zlecenia zadania publicznego, o kt6ryrm mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
24kwrctnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 ze zm.), podejmuje Prezydent Miasta na wniosek wlaSciwej
j ednostki or ganizacylnej Urzgdu.

6. Informacjg o podjgtym rozstrzygnigciu wla5ciwa merytorycznie jednostka
organizacyjna Urzgdu lub miejska jednostka organizacylna przekantje pocztq
elektroniczn4 pelnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. wsp6lpracy z orgarizacjarri
pozarzqdowymi.

Rozdzial IV
Postgpowanie z inicjatywy organizacji - tryb uproszczony

$e

1. Organizacja pozarzqdowa moZe zloLy(, ofertg w trybie uproszczonym okreSlonym
w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontari acie (Dz. U . z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

2. W przypadku, gdy oferta wplynie do niewlaSciwej jednostki merytorycznej Urzgdu.
nalezy jqniezwlocznieprzekazadwlaSciwejmerytorycznie jednostce.

3. WlaSciwa merytorycznie jednostka organizacylna Urzgdu lub miejska jednostka

organizacylna rozpatruj4 celowoS6 realizacji zadania spelniaj4cego warunki okreSlone
w art. 19a ustawy i przedklada Prezydentowi Miasta informacjg wraz z wnioskiem
o przyznanie lub nieprzyznarie dotacji.

4. Informacjg o udzieleniu dotacji w trybie uproszczonym wlaSciwa merytorycznie
jednostka organizacylna Urzgdu lub miejska jednostka organizacyjna przekazt$4
pocztE elektroniczn4 pelnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. wsp6lpracy
z or garizacj ari p ozar z4dowymi.

5. Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. wsp6lpracy z orgarizacjarni pozarz4dowymi
prowadzi wykaz organizacji, kt6rym zlecono realizacjg zadat publicznych Miasta
w trybie uproszczonyln.

Rozdzial V
Kontrola dotacji celowych

$10

1. Zleceniodawcamohe dokonywa6 kontroli i oceny realizacjr zadania publicznego.
2. Kontrola, o kt6rej mowa w ust. 1 ma na celu sprawdzenie w szczeg6lnoSci:

a) stopnia realizacji zadania;
b) efektywnoSci, rzetelnoSci i j akoSci r ealizacji zadania;
c) prawidlowoSci wykorzystania Srodkow publicznych otrzymanych na realizacjE

zadaria;
d) prawidlowoSci prowadzenia dokumentacji zwiqzanej z rcalizowanym

zadariem.
3. Harmonogram kontroli realizacji zadafi publicznych akceptuje osoba nadzoruj4ca

wlaSciw4 jednostkg organizacylna Urzgdu b4dz miejsk4 jednostkg organizacyjn4.
4. Kontrolg przeprowadza sig na podstawie upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli

wydanego przez Prezyderfia Miasta Bialegostoku, kt6rego wz6r stanowi ZalEcznlk
Nr 4 do niniejszego zarzydzema.
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5. Upowaznienie wydaje sig na pisemny, umotywowany wniosek dyrektora wlaSciwej
merfiorycznie jednostki organizacyjnej Urzgdu. Wz6r wniosku stanowi zalqcznlk
Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

6. Do wniosku o udzielenie upowaznienia dolqcza sig zaparafowary projekt
upowaZnienia, kt6ry w trzech egzerrrylarzach przedklada sig do podpisu Prezydenta
Miasta BialegostolotzapoSrednictwem Departamentu Organizacylnego i Nadzoru.

7. Pracownik wlaSciwej merytorycznie jednostki organizacfnej Urzgdu sporzqdza
protok6l z przeprowadzonej kontroli zawierajEcy m.in. ustalenia stanu realizacji
zadaria oraz ewentualnie stwierdzone nieprawidlowoSci. Wz6r protokotu stanowi
zalqczrukNr 5 do niniejszego zarzydzenia.

8. W przlpadku wyst4pienia nieprawidlowoSci, sporzqdza sig wyst4pienie pokontrolne.

Rozdzial VI
Rozliczanie dotacji celowych

$11

l. Podmiot rcalintjqcy zadanie publiczne, na kt6re uzyskal Srodki z btdhetu Miasta,
w ci4gu 30 dni od zakoriczenia realizacji zadania sklada sprawozdanie z realizacji
zadama publicznego wedlug wzoru okreSlonego na podstawie ustawy z dnia
24 kwiefiia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z2018 r. poz. 450 ze zm.).

2. OkreSla sig pomocniczy wz6r opisu dokument6w finansowych, kt6ry stanowi
zal4cznlk Nr 2 do zarzqdzenia. lnformacja powinna byd podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentacji zleceniobiorcy.

1. Na podstawie zlohoneso sprawozdania z realizacji zadania publicznego, wlaSciwa
merytorycznie jednostka organizacyjna Urzgdu lub miejska jednostka organizacyjta
ocenia realizacjg zadania pod wzglgdem finansowym i merytorycznp oraz
wykorzystanie dotacji zgodnie zprzeznaczeniem, z zastrzeheniem ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci w przedNo2onym sprawozdaniu,
wlaSciwa merTrtorycznie jednostka organizacyjna Urzgdu lub miejska jednostka
organizacylna za poSrednictwem nadzorujqcej jednostki oryarrizacyjnej Urzgdu
informuje o nich zleceniobiorcg i wzywa do ich usunigcia.

3. Po dokonaniu analizy sprawozdania jednostka organizacyjna Urzgdu lub miejska
jednostka organizacyjna sporz4dza adnotacjg na sprawozdaniu w miejscu oznaczonp
,,Adnotacje urzgdowe" i/lub wypelnia ,,AnalizE sprawozdatia", kt6rej wz6r stanowi
zalqcznlkNr 6 do niniejszego zarzqdzenia.

4. Ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania dokonuje osoba sprawuj4ca nadz6r nad
wlaSciw4 merytorycznie jednostk4 organizacyjnE Urzgdu lub miejsk4 jednostk4
organizacynq.

s12
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1. W przypadku stwierdzenia, iz udzielona dotacja lub jej czgs(, zostaNa wykorzystana
niezgodnie z przezrlaczeniem, pobrana nienale2nie lub w nadmiemej wysokoSci,
wlaSciwa merytorycznie jednostka organizacyjna Urzgdu lub miejska jednostka
or garizacylna za po6rednictwem nadzoruj4cej jednostki organizacyjnej Urzgdu ustala
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z Departamentem RachunkowoSci kwotg nale2nych odsetek okreSlonych jak dla
zale $o (ci p o datkowych.

2. Po uzyskaniu informacji, o kt6rej mowa w ust. 1, wlaSciwa merytorycznie jednostka
organizacylna Urzgdu lub miejska jednostka organizacylna za poSrednictwem
nadzoruj 4cej j edno stk i or ganizacyj nej Urz gd t w zyw a zl eceni ob i orcg do zwrotu do tacj i
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma wraz zodsetkami okreslonymi jak dla
zalegloSci podatkowych. Pismo, oprocz wymog6w wlaSciwych dla pisma urzgdowego,
powinno zawierac oznaczenie zleceniobiorcy, nazwg zadania publicznego, na kt6re
udzielono dotacji, kwotg dotacji podlegaj4cej zwrotowi, termin, od kt6rego naliczane
s4 odsetki orazpotczenie o sankcjach w przypadku nie dokonania zwrotu dotacji.

3. Po uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust. 2, wtaSciwa merytorycznie jednostka
organizacyna Urzgdu lub miejska jednostka organizacyjna za poSrednictwem
nadzoruj4cej jednostki organizacyjnej Urzgdu ustala z Departamentem
Rachunkowo(ci, czy nast4pit zwrot dotacji.

$14

1. W przypadku braku zwrotu dotacji, wlaSciwa merytorycznie jednostka organizacyjna
Urzgdu wszczyna postgpowanie administracyjne, po zakohczeniu kt6rego wydaje
decyzjg na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U.2017 r.po2.2077 zezm.).

2. WlaSciwa merytorycznie jednostka organizacyjna Urzgdu przedklada tytul
wykonawczy z wnioskiem o koniecznoSci wszczgcia postgpowania egzekucyl'nego
do wla5ciwego organu egzekucyjnego do zwrotu nalehnej kwoty, okreslonej
w decyzji, z chwllq, gdy decyzja stanie sig ostateczna.

$ls

Wla3ciwe merfiorycznie jednostkr organizacyjne Urzgdu i miejskie jednostki organizacyjne
po zakortczeniu roku budZetowego sQ zobowiy,ane sporzqdzi(, i przekazai do Departamentu
Rachunkowo6ci zbiorcze informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji udzielonych
w danym roku z budzetu Miasta Bialegostoku, zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym zakresie
zasadarri Polityki RachunkowoSci.

Rozdzial VII
Postanowienia kofcowe

$16

Traci moc zarzqdzenie Nr 1065/16 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21 listopada 2016
r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu postgpowania dotyczqcych zlecania zadan publicznych
organizacjom pozarzEdowym oraz innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoS6 poZytku
publicznego oraz zarzqdzenie Nr 1066/16 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21 listopada
2016 r. w sprawie kontroli i rozhczania dotacji celowych udzielonych na realizacjg zadah
publicznych przez organizacje pozarz1dowe oraz inne podmioty prowadzqce dzialalnoS6
pozytku publicznego.

tr'



s17

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zastgpcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta,
Sekretarzowi Miasta, dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzgdu i dyrektorom miejskich
j ednostek or ganizacyjnych.

$18

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

dr hob'
Truskoloski
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TA BIALEGOSTOKU
lutego 2019 r.

OSWIADCzENIE

czlonka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizacjgzadania publicznego w zakresie

pod nazw4:

Imig i nazwisko czlonkakomisji:

Niniejszym oSwiadczam,2e zgodnie z art.24 wtawy z dnia 16 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) nie podlegam
wykluczeniu z tdziaLu w komisji konkursowej prowadzonej w oparciu o ustawg z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 ze nn.) i oSwiadczarn, 2e Zadna z os6b wchodz4cych w sklad organ6w oferent6w
nie jest:

1) moim malzonkiem ani krewnym b4dZ powinowatym do drugiego stopnia,
2) o sob4 zwiqzanq ze mnE z tfi\t przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osob4 pozostaj4c4 wobec mnie w stosunku nadrzEdno6ci slu2bowej,
4) osob4 pozostaj4c4 ze mrrE w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kt6ry moze
btdzi(, uzasadnione w4tpliwoSci co do mojej bezstronnoSci.

JednoczeSnie oSwiadczam, 2e orgarizacja pozaruqdowa, kt6ra wskazala mnie
na kandydata na czlonka komisji konkursowej nie sklada oferty w wymienionym wyzej
konkursie.

Bialystok, data: ... Crytelny podpis

PREZITD

ZalqcznlkNr 1 do ZARZIDZENIA N.ftt.?rq
PREZYDENTA I\AIdIS

z dnia /t.f..

tt

drhab.

ENTMIASTA



ZaNqcznikNr 2 do ZARZIDZENIA NrlhJflq
PREZYDENTA IWASTA BIAI.EGOSTOKU

z dnia j0.t lutego 2019 r.

wZ6R oPISU DOKUMENT6W FINANSOWYCH

Dokumenty finansowe (faktury, rachunki do umowy o dzielo i umowy zlecenia, polecenia
ksiggowania, listy pNac i in.) zvriqzane z realizacjq zadania winny byd wystawione zgodnie
z wymogami okreSlonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 wrzefinia 1994 r. o rachunkowoSci
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Opisu dokumentu finansowego nale?y dokonywa6
na odwrocie oryginalu. W sytuacji, gdy brakuje miejsca na dokonanie zapis6w, opis powinien
by6 w spos6b trwaly polqczony z dokumentem Zr6dlowym, kt6rego dotyczy.

Przykladowy opis dokumentu finansowego

(pieczgi organizacji)

Dokument dotyczy realizacji zadania ptr.i ,,............
zgodnie z umow4 nr z drria. . . . . .. . . I oraz aneksem* nr

Sporz4dzil:..

.. z dnia

finansowania:

Podatek VAT jesUnie jest kosztemx

Zaplac ono got6wk{ pr zelewem *

w dniu
Numer z dziennrka ksiggowego:

Ze Srodk6w wlasnych lub innych zr6del
.zl

Z dotacji Miasta Biatystok

- numer pozyc'1i w kosztorysie:
Calkowita wartoSd dokumentu finansowego

.zl

Zatw ier dzono p o d wz gl g dem
merytorycznym

(data)

(piecz4tka imienna i funkclna
lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS)

Zafiir ier dzono pod wz glgdem
rachunkowym i formalnym

i;;;
ffieczqtka imienna i funkcyjna lub czytelny podpis

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiggi rachunkowej)

Zatwierdzono do zaplaty

(data)

(piecz1tka imienna i funkcyjna
lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS)

v

. 
Niepotrzebne skreslii

drhob'
Truskohski

zl



ZaNqcznikNr 3 do ZARZ4DZENIA N./.hrrq
PREZYDENTA

z drrta
)ffiASTA BrAr-EGOSTOKU
1t.!.. lutego 2019 r.

Bialystok,

Prezydent Miasta Bialegostoku

W]\IO SEK O ADZIE,LENIE UPOWAZNIENIA
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI REALI ZACf,I ZADANIA PUB.LICZNEGO

Proszg o udzielenie upowtvnienia do przeprowadzenia kontroli Pani/Panu:

(imiE i nazwisko) (stanowisko slu2bowe)

realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

Uzasadnienie wniosku

pieczgt i podpis dyrektora j ednostki organizacyj nej Urzgdu

PREZYDENT

v drhab.



ZalEcznlkNr 4 do ZARZ4DZENIA Nrl{hlf q

PREZYDENTA;}qASTA BIAI.EGOSTOKU
z dnia &f.. lutego 2019 r.

Bialystok,

UPOWAZNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie $ 10 ust. 4 zarzqdzenia Nr 1....... Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia .. 2019 roku w sprawie okreSlenia zasad i trybu
postgpowania dotycz1cych zlecanra, kontroli i rozliczanra zadah publicznych w zvtiqzktt
z .*, upowa'Zniam:

Pana/Paniq
(imig i nazwisko) (stanowisko slu2bowe)

(nazwa jednostki organizacyjnej Urzgdu)

do kontroli w terminie:. . .. . ..

r ealizacji zadania pub I i cznego po d r,azw q; . . . .

zleconego dla....
realizowanego w okresie od ...

Zak<r es kontroli doty czy .

Niniejsze upowaznienie traci moc z dniem

PREZYD

g

* Podstawa prawna wynikaj4ca z umowy reguluj4cej zadarie podlegaj4ce kontroli

dr hob

...r. do ..r.



ZalqcznikNr 5 do ZARZuDZENIA Nr/.\9.tD
PREZYDENTA IVIJASTA BIALEGOSTOKU

z dnia.&.f lutego 2019 r.

Bialystok,

PROTOKOT, Z KONTROLI

zadaria zleconego po d nazw E
realizowanego przez.
z siedzlbq w Bialynstoku
reprezentowanego przez.

Kontrolg przeprowadzono w dniu
przez Pana/Pani1
na podstawie upowaZnienia do kontroli z dnia. wydanego przez.

Kontrol4 objgto realizacjg zadania publicznego wskazanego w ofercie stanowi4cej zalqcznik
do umowy Nr . .... zdnia .

Kontroluj4cy dokonal oceny w zakresie:

1)

2)
3)

W wyniku powyZszych czynnoSci ustalono, i2:

W toku czynnoSci kontrolnych
tdzielilla ParVPani.

odnoSnie realizacji zadaria publicznego informacji

Protok6l sporz4dzono w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, zkt6rych jeden otrzymuje
kontrolowana j ednostka.

(podpis osoby upowa'Znionej do reprezentacji
kontrolowanej j ednostki)

(podpis osoby kontrolujacej)

(podpis dyrektora jednostki kontroluj4cej)

PREZYDENT

@

drhab. T?uskolasti



ZalqcznlkNr 6 do ZARZ4DZENIA Nrl(trq
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia2lY. tut"go 2019 r.

Analiza sprawozdania czgsciowego za okres. . .........ikorficowego*

Zatw ier dzono pod wzglgdem merytorycznym :

Zatwierdzono pod wzglgdem finansowym: . . . .

(data i podpis osoby dokonujqcej analizy)

data i podpis Dyrektora jednostki organizact'nej Urzgdu lub miejskiej jednostki organtzacyjnej

akceptacja nadzorujqcego Zastgpcy Prezydenta Miasta - data i podpis

** nie dotyczy realizacjiprojekt6w na

rnBulD

Numer umowy

CzgS(. merytoryczna

Uwagi: Zak'res rzeczowy zadania nie zosta\.lzostal* zrealizowarry
prawidlowo.
Nie zostaly osi4gnigte nastgpuj4ce rezultaty:

CzqS(, finansowa

Wysoko 56 pr zy znanej dotacj i
Uwagi : Dotacj a w caloSci/c zEicil * nie zostaNa wykorzystan a zgodnie
z przezuaczeniemlDotacja zostala wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem*.
Dotacja w wysokoSci. .. nie zosta+a wykorzystana zgodnie
z przezfiaczeniem.*
WysokoS6 wkladu wlasnego
(zgodnie z umow4)

Wklad wlasny zostaL zrealizowany w wysokoSci .. .

Zmniejszonolzwigkszonolx wysokoSd wkladu
lnie nrieniono wysokoSci wktradu wlasnego*

wlasnego o

O siagdEto pr zy ch6 d z r ealizacii zadania w wysoko S ci :

Uwagi: Wklad wlasny nie zostaLlzostal* zrealizowanv prawidlowo.

* niepotrzebne skreSlii

dthob'Tad

A

Nazwa zadania

Zleceniobiorca

Realizacja
zakresu
rzeczowego
zadrnia - opis
osiqgnigtych
rezultat6w

Wykorrystanie
dotacji


