UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania
rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2019r, poz. 506.), art. 27 ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z
2018r. poz. 1263, poz. 1669) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 869) Rada Miasta Radziejów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2011 z 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.
Nr 55 poz. 368) zmienionej Uchwałą Nr XVI/138/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj, - Pom.
z 2017 r. poz. 181) wprowadza się następującą zmianę:
1) po §4 dodaje się §4a i §4b o treści:
„§ 4a. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu.
2. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania
przed zawarciem umowy.
§ 4b. 1. Burmistrz może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji w trakcie realizacji zadania lub
po jego wykonaniu.
2. Zakres kontroli obejmuje:
1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego
w zakresie dotowanego zadania;
2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających
w szczególności na:
1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem
dotowanego zadania;
2) rozbieżnościach między oryginałami dokumentów a przedstawionymi do rozliczenia kopiami lub
zestawieniami, wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Radziejów
Edyta Kubicka
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UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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