
ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022 
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację budynku 
magazynowego i zakup pojazdu elektrycznego 

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  
2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Miejska Człuchów zobowiązuje się do przekazania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Człuchowie (dalej „OSiR”) dotacji w wysokości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 
na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku magazynowego i zakupie pojazdu elektrycznego. 

2. OSiR zobowiązuje się wykonać zadanie, określone w ust. 1, do dnia 28 grudnia2022 roku. 

§ 2. Wszelkie środki pochodzące z dotacji mogą być użyte wyłącznie na realizację zadania opisanego w § 
1. 

§ 3. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 28 grudnia 2022 roku. Wykorzystanie dotacji 
następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona, tj. zgodnie 
z art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1634 ze 
zm.).  

§ 4. Środki, które nie zostaną wykorzystane przez OSiR w terminie określonym w § 3 podlegają zwrotowi, 
bez odrębnego wezwania, w terminie 14 dni od  upływu terminu wykorzystania dotacji. 

§ 5. W przypadku stwierdzenia faktu, że środki dotacji zostały użyte przez OSiR na realizację zadań 
niezgodnych z niniejszym Zarządzeniem, Gmina Miejska Człuchów może żądać zwrotu całości dotacji lub jej 
części. 

§ 6. OSiR zobowiązany jest informować o fakcie otrzymania dotacji w sprawozdaniu rocznym i innych 
publicznych informacjach. 

§ 7. Wydatkowanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, 
nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji oraz niedokonanie zwrotu dotacji 
w należnej wysokości zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych stanowić będzie naruszenie dyscypliny  finansów publicznych, za które 
odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie. 

§ 8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek Gminy Miejskiej Człuchów na zasadach określonych 
w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

§ 9. Gmina Miejska Człuchów nie ponosi odpowiedzialności wobec Ośrodka Sportu i Rekreacji lub osób 
trzecich za jakiekolwiek skutki spowodowane własnym działaniem związanym z niniejszym Zarządzeniem, 
w tym za żądanie zwrotu Dotacji, zgodnie z postanowieniem § 5, ani za zwłokę i inne działania lub zaniechanie 
działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze realizowanym przez niego zadaniem, na które została 
udzielona dotacja. 

§ 10. OSiR zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania działań podejmowanych w ramach 
realizowanych zadań związanych z udzieloną dotacją. 

§ 11. Dokumentacja powinna być dostosowana do realizowanych form pracy. 

§ 12. Przy realizacji zadania, prowadzeniu księgowości, a także administrowaniu środkami OSiR 
zobowiązany jest przestrzegać przepisów o rachunkowości obowiązujących w RP. 

§ 13. Dotacja zostanie wypłacona Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nie później niż  do dnia 30 listopada 
2022 roku. 

§ 14. Cała dokumentacja finansowa zadań winna być przechowywana w siedzibie OSiR przez okres 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji zadania. 
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§ 15. OSiR powinien na bieżąco monitorować przebieg realizacji zadań, kontrolując realizację 
zaplanowanych działań oraz właściwe wykorzystanie funduszy. OSiR zobowiązany jest do poinformowania 
Gminy Miejskiej Człuchów, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się istotne przeszkody mogące uniemożliwić 
zrealizowanie zaplanowanych działań lub osiągnięcie zaplanowanych celów. 

§ 16. OSiR zobowiązany jest do złożenia Gminie Miejskiej Człuchów sprawozdania końcowego 
składającego się z informacji o zakresie wykonanych prac  i sprawozdania finansowego (zestawienia 
dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków wraz z podaniem terminu ich zapłaty, w tym 
w szczególności: uwierzytelnione kserokopie umów, faktur i rachunków dotyczących realizacji zadania). 
Termin rozliczenia dotacji ustala się do dnia 28 grudnia 2022 r. 

§ 17. W rozliczeniu dotacji nie uwzględnia się podatku VAT, który podlega odliczeniu przez Dotowanego. 

§ 18. Gmina Miejska Człuchów oraz inne podmioty przez nią upoważnione mają prawo w każdym czasie 
dokonać kontroli sposobu realizacji zadań i wydatkowania środków dotacji. 

§ 19. OSiR jest zobowiązany umożliwić dokonanie kontroli w siedzibie OSiR oraz w miejscach realizacji 
zadań, a także służyć pomocą i wyjaśnieniami w czasie kontroli. 

§ 20. OSiR zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania, 
a także na żądanie Gminy Miejskiej Człuchów sporządzić szczegółowe zestawienie wydatków z wybranego 
okresu. 

§ 21. Kontrole prowadzone są przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 22. OSiR ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 
z realizacją zadania. 

§ 23. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie. 

§ 24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Ryszard Szybajło 
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