
 

OSO.0050.109.2022 

 

Zarządzenie Nr 109/2022 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

 

z dnia 9 września 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań 

z zakresu zdrowia publicznego 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1608),  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się procedurę postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,                  

o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

2. Procedura postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego stanowi 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                                                                                           W Ó J T  

                                                                                                 (-)  Tomasz Osiński 

 

 

 

 

 



          
Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2022 

         Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

          z dnia 9 września 2022 r. 

 

 

Procedura postępowania przy realizacji zadań  z zakresu zdrowia publicznego 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego odbywa się na podstawie ustawy z dnia                       

11  września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1608). 

2. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć 

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw 

objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11  września 2015 roku o zdrowiu 

publicznym , w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

3. Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego odbywa się na podstawie 

konkursu ofert, ogłaszanego przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka w formie odrębnego 

zarządzenia. 

4. Powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego jednostkom organizacyjnym gminy 

odbywa się w trybie pozakonkursowym.   

5. Pracownik merytoryczny przygotowuje konkursy ofert i przekazuje do zatwierdzenia                         

do Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 

6. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania. 

 

§ 2 

Konkurs ofert 

 

1. W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się: 

1) zadanie będące przedmiotem konkursu ofert, 

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, 

3) terminy i warunki realizacji zadania, 

4) kryteria oceny ofert, 

5) miejsce i termin składania ofert, 

6) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert, 

7) termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert, 

8) sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert, 

9) poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot 

ogłaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania środków,  

10) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty, 

11) informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie 

ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu 

ofert, 

12) sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym. 



 2. Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo: 

1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,  

2) sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań. 

3. Załącznikami do ogłoszenia są: 

1) wzór oferty na realizację zadania publicznego, 

2) wzory oświadczeń, 

3) zaktualizowany  zakres, harmonogram, kosztorys realizacji zadania z zakresu zdrowia 

publicznego, informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania                              

i źródłach finansowania,  

4) wzór sprawozdania częściowego/końcowego.. 

4. Konkurs ofert ogłasza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka,  

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. 

5. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia                         

o konkursie ofert.. 

6. Wójt Gminy Wręczyca Wielka zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert przed upływem 

terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu 

ofert, wezwania realizatora zadania do uzupełnienia braków formalnych oferty w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania wezwania lub innym terminie wskazanym przez Wójta Gminy; 

wezwanie do uzupełnienia oferty następuje w formie papierowej lub elektronicznej oraz 

nierozpatrzenia oferty w przypadku niewyeliminowania braków formalnych złożonej oferty. 

7. Konkurs unieważnia się jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty,  

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

8. Informację o odwołaniu bądź unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej 

wiadomości na okres 7 dni: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,  

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. 

9. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2 stanowią kolejno załączniki nr 5-8                    

do niniejszej procedury. 

10. W konkursie nie będą brać udziału oferty, które: 

1) zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu, 

2) zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację, 

3) są niezgodne z warunkami udziału w konkursie,  

4) zostały złożone na nieobowiązkowych wzorach oferty. 

11.W przypadku chęci wycofania złożonej oferty (przed upływem terminu składania ofert), należy 

dostarczyć do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oświadczenie o wycofaniu oferty. 

12. Realizator zadania zobowiązuje się przy realizacji zadania do zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu osobom ze szczególnymi 

potrzebami: 

1) dostępności cyfrowej – w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych, zapewnienia 

obsługi lub prowadzenia korespondencji z beneficjentami według standardów WCAG, 

określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  



2) dostępności informacyjno-komunikacyjnej – w zakresie obsługi z wykorzystaniem 

środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1824), lub przez usługę tłumacza języka migowego lub wykorzystanie zdalnego dostępu 

online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, zapewnienie na stronie 

internetowej Zleceniobiorcy informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego 

pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku 

migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

3) dostępności architektonicznej, w zakresie zapewnienia wolnych od barier poziomych 

i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, wstępu do budynku osobie korzystającej z psa 

asystującego o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 

z późn. zm.), instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; zapewnienie informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. 

13. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności na warunkach określonych w 

art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, realizator jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. 

14. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii realizacja 

zadania musi odbywać się zgodnie z ustanowionymi w przepisach prawa ograniczeniami, 

nakazami i zakazami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

§ 3 

Komisja konkursowa 

 

1. Komisję konkursową powołuje się zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka. 

3. Dopuszcza się możliwość powołania do składu komisji konkursowej osoby/osób 

posiadającej/ych specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania z zakresu 

zdrowia publicznego, którego konkurs dotyczy. 

4. W posiedzeniu komisji konkursowej może uczestniczyć z głosem doradczym prawnik 

Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.  

5. Obrady komisji konkursowych są prawomocne przy obecności co najmniej 50% jej składu. 

6. Komisja konkursowa może pracować online. 

7. Członkowie komisji konkursowych nie mogą być członkami podmiotu ani nie mogą być 

powiązani osobowo lub kapitałowo z podmiotem, który ubiega się o dotację w ramach 

obszaru rozpatrywanego przez komisje konkursową. Członkowie komisji oraz osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę poświadczają pisemnym oświadczeniem członka komisji 

konkursowej określonym w załączniku nr 2. 

8. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do obiektywnej oceny ofert. 

9. Każde posiedzenie komisji konkursowyej jest protokołowane.  

10. Przewodniczący komisji konkursowej kieruje jej pracą. 



11. W przypadku rozbieżnych stanowisk członków komisji konkursowej jej Przewodniczący 

zarządza jawne głosowanie. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma 

Przewodniczący komisji konkursowej. 

12. Członkowie Komisji konkursowej dokonują oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.  

13. Komisja konkursowa pracuje w oparciu o regulamin pracy, który wraz ze wzorami 

oświadczeń członka komisji określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury. 

14. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego 

dotyczące wyłączenia pracownika. 

 

§ 4 

Ocena ofert pod względem formalno-merytorycznym 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu przez podmioty określone w § 1 ust. 2 jest 

przygotowanie i złożenie oferty na obowiązującym formularzu ofertowym. Wzór oferty 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Do oferty dołącza się wymagane dokumenty 

oraz załączniki. 

2. Oferta, o której mowa w ust. 1, jest składana w zamkniętej kopercie osobiście lub                    

za pośrednictwem poczty w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wręczyca Wielka (adres 

wskazany w ogłoszeniu o konkursie). Na kopercie umieszcza się: pełną nazwę podmiotu 

składającego ofertę wraz z adresem, pełną nazwę zadania.  

3. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia oferty pod względem spełnienia wymogów 

formalnych oraz zakresu merytorycznego, zgodnie z kartą oceny formalnej (Załącznik nr 3) 

do niniejszej procedury oraz zgodnie z kartą oceny merytorycznej (Załącznik nr 4). 

6. Komisja konkursowa weryfikuje sytuację finansową oferenta w zakresie braku zaległości                              

w regulowaniu zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec gminnych                    

jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów.  

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, dopuszcza się możliwość uzupełnienia lub 

poprawy oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub innym 

wskazanym terminie – wezwanie do uzupełnienia ofert następuje w formie papierowej lub 

elektronicznej. 

8. W przypadku, gdy realizator zadania nie wyeliminuje braków formalnych złożonej oferty, 

po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia (lub opublikowaniu informacji), 

Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia pisemnie oferenta o nierozpatrywaniu 

oferty z przyczyn formalnych. 

9. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta 

dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość 

przedłożenia/przekazania dodatkowych informacji w terminie do 3 dni roboczych od daty 

otrzymania przez realizatora wezwania lub innym terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy 

– wezwanie następuje w formie papierowej lub elektronicznej. 

10. W przypadku, gdy realizator zadania nie złoży dodatkowych wyjaśnień, o których mowa 

w ust. 9, komisja konkursowa opiniuje złożoną ofertę negatywnie. 

11. Komisja konkursowa ma prawo podjęcia negocjacji z realizatorem zadania na temat 

proponowanego zakresu realizacji zadania, harmonogramu oraz wysokości środków 

finansowych, w przypadku posiadania przez dysponenta środków finansowych w kwocie 



niższej niż wnioskowana przez realizatora lub w przypadku ograniczenia przez dysponenta 

środków finansowych przeznaczonych na realizację działania. 

 

§ 5 

Wybór oferty i zawarcie umowy 

 

1. Przewodniczący komisji konkursowej w terminie do 7 dni od zakończenia posiedzenia 

komisji konkursowej przedstawia Wójtowi Gminy protokół z pracy komisji, podpisany przez 

wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu, listę obecności na posiedzeniu, 

oświadczenia członków komisji. 

2. Decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wysokości dotacji dla 

poszczególnych realizatorów zadania podejmuje Wójt Gminy Wręczyca Wielka w oparciu                    

o stanowisko komisji konkursowej przedstawione przez jej Przewodniczącego w protokole                    

z prac komisji konkursowej. 

3. Rozstrzygnięcie przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka konkursu ofert następuje w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert, nie dłużej jak do 30 dni od daty zakończenia 

składania ofert. 

4. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania. 

5. Wyniki konkursu ofert ogłasza się na okres 7 dni: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert zawiera w szczególności: 

1) nazwę realizatora zadania, 

2) nazwę zadania z zakresu zdrowia publicznego, 

3) wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań                             

z zakresu zdrowia publicznego. 

7. Od podjętej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka decyzji przysługuje odwołanie. 

8. Realizator zadania może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka, dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert, w terminie 5 dni od daty 

publikacji informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie rozpatrywane jest po zajęciu 

stanowiska przez Komisję konkursową. Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję po zajęciu 

stanowiska przez Komisję konkursową uwzględnienie lub oddalenie odwołania. O wynikach 

odwołania powiadamia się wszystkich oferentów. 

9. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot do tego nieuprawniony nie podlega 

rozpatrzeniu. 

10. Umowa nie może być zawarta po wniesieniu odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia.   

11. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert zawierane są umowy z podmiotami, o których mowa                  

w § 1 ust. 2 niniejszej procedury. Ramowy wzór umowy stanowi Załącznik nr 11                           

do niniejszej procedury. 

12. W przypadku przyznania oferentowi środków finansowych w kwocie niższej niż 

wnioskowana, realizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu 

konkursu ofert lub w innym wskazanym terminie, składa w Biurze Podawczym Urzędu 

Gminy Wręczyca Wielka (liczy się data wpływu) zaktualizowany zakres, harmonogram, 

kosztorys realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, informację o wysokości środków 

przeznaczonych na realizację zadania i źródłach finansowania (Załącznik Nr 9). 



12. Niezłożenie dokumentu o którym mowa w ust. 11 w wyznaczonym terminie będzie 

równoznaczne z rezygnacją z dotacji. 

 

§ 6 

Rozliczanie dotacji, nadzór nad realizacją zadań 

 

1. Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji zadania na podstawie 

sprawozdania, złożonego przez realizatora zadania. 

2. Sprawozdanie należy sporządzić i złożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania. Sprawozdanie jest składane w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub 

osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 

Wręczyca Wielka. Na kopercie umieszcza się: pełną nazwę oferenta wraz z adresem, pełną 

nazwę zadania. 

3. Wzór formularza sprawozdania stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej procedury. 

4. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania następuje                         

na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.                             

o rachunkowości są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji księgowej. 

5. Do sprawozdania załącza się do wglądu oryginały dokumentów księgowych, 

wyszczególnionych w zestawieniu faktur/rachunków w sprawozdaniu i innych dowodów 

potwierdzających realizację zadania. Dowody księgowe, związane z realizacją zadania należy 

przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas 

przeprowadzanych czynności kontrolnych.  

6. Dopuszcza się możliwość wezwania podmiotu zadania do złożenia wyjaśnień, jeżeli 

rozliczenie zadania budzi wątpliwości. 

7. Wszystkie oryginały dokumentów stanowiące dowód poniesionych wydatków muszą być 

wystawione na realizatora oraz zawierać opis zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości. 

8. Komórka merytoryczna może nadzorować prawidłowość wydatkowania przekazanych 

środków finansowych pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich 

wydatkowania oraz spełnienia zasad, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 

9. Kontrola i monitoring realizacji zadań prowadzona będzie przez właściwą ze względu              

na rodzaj zadania z zakresu zdrowia publicznego komórkę merytoryczną, zgodnie                                      

z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka w tym zakresie. 

 

§ 7 

Obowiązki informacyjne 

 

1. Realizatorzy zadania zobowiązują się do informowania, że zadanie jest finansowane                    

ze środków otrzymanych z Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. Informacja na ten temat 

powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, 

ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania 

publicznego.  

2. Realizatorzy zobowiązują się do umieszczania herbu Gminy Wręczyca Wielka                       

na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych               

i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, 

proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą 

widoczność.  



§ 8 

Kontrola i monitoring 

 

1. Celem kontroli jest zapewnienie sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia oceny realizacji 

zadań z zakresu zdrowia publicznego finansowanych z budżetu Gminy Wręczyca Wielka. 

2. Ocena dotyczy zadań powierzonych do realizacji podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 

niniejszej procedury,  z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1) stanu realizacji zadania; 

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje swoim zakresem: 

1) wykonanie zadania zgodnie z umową; 

2) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej, pozwalającej na ocenę 

realizowanego zadania; 

3) wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu Gminy, zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w umowie. 

4. Kontrolę realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy przeprowadzają 

osoby upoważnione przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka.  

5. Kontrola realizacji może być przeprowadzona: 

1) w toku realizacji zadania publicznego; 

2) po zakończeniu realizacji zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym podmiot realizował zadanie publiczne; 

3) podczas oceny realizacji zadania. 

6. Kontrola realizacji zadania publicznego może odbywać się zarówno w siedzibie podmiotu 

kontrolowanego, jak i w miejscu realizacji przez niego zadania publicznego. 

7. Ocena sprawozdań z realizacji zadań publicznych odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy. 

8. Kontrola i monitoring realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego jest realizowana     

w formie: weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego, kontroli planowej, 

kontroli doraźnej, kontroli sprawdzającej. 

9. Z przeprowadzonej kontroli planowej, doraźnej i sprawdzającej sporządza się informację 

pokontrolną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka i podmiotu kontrolowanego. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy przekaże realizatorowi zadania 

wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Realizator jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń do ich wykonania                                     

i powiadomienia o tym  realizatora zadania. 

 

§ 9 

Obowiązek zwrotu dotacji 

 

Obowiązek zwrotu dotacji, w całości lub w części, powstaje w przypadkach określonych                  

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w umowie o powierzenie 

realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Gminą a realizatorami. 

 



§ 10 

Stwierdzenie obowiązku zwrotu dotacji 

 

1. Zaistnienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu dotacji, może zostać 

stwierdzone:  

1) w toku realizacji zadania publicznego; 

2) na podstawie analizy złożonego przez realizatora sprawozdania; 

3) po zakończeniu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie wyników 

kontroli. 

3. W przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej 

wysokości lub pobranej nienależnie podlegają one zwrotowi do budżetu gminy wraz                                   

z odsetkami w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji zadania Wójt Gminy 

przekaże realizatorowi wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Realizator jest 

zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń do 

ich wykonania  i powiadomienia o tym  realizatora zadania. W przypadku niewykonania 

powyższego w wyznaczonym terminie umowa może być rozwiązana w trybie 

natychmiastowym.  

6. Stwierdzenie przez pracownika merytorycznego obowiązku zwrotu dotacji, na podstawie 

oceny złożonego sprawozdania, następuje pisemnie i zawiera informacje o obowiązku zwrotu 

dotacji, jej wysokości, terminu zwrotu oraz numeru rachunku bankowego, na który należy 

dokonać zwrotu.  

7. Stwierdzenie obowiązku zwrotu dotacji na podstawie kontroli po zakończeniu realizacji 

zadania z zakresu zdrowia publicznego jest podstawą do żądania zwrotu dotacji przez 

realizatora na rzecz Urzędu Gminy. 

 

§ 11 

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez Wójta Gminy ze skutkiem natychmiastowym                         

w przypadku: 

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia 

zakresu rzeczowego realizowanego zadania; 

3) przekazania przez realizatora części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie 

przewiduje tego zawarta umowa; 

4) nieprzedłożenia przez realizatora sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na 

zasadach określonych w zawartej umowie; 

5) odmowy poddania się przez realizatora kontroli albo niedoprowadzenia przez Wójta 

Gminy w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Wójta Gminy, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi                         

w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.1 punkt 1-5 wraz z odsetkami                    

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania 

dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać 

wpłaty. 



3. W  przypadku nieuiszczenia w określonym terminie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi 

wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie określonego terminu zwrotu 

dotacji. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu 

zdrowia publicznego przekazywana jest do Wojewody w terminie do 31 marca każdego roku. 

 

 

            Wójt 

     Tomasz Osiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


