
Załącznik nr 3 

do Umowy nr…………..……….…… 

z dnia ………………………. 

 
ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH  

Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE –  

dot.: Dofinansowania rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu  i rehabilitacji. 
 

1. Dokładnie przeczytać umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz 

poniższe zasady realizacji i rozliczania dofinansowania. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zleceniodawcy w formie 

pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu wnioskującego (zmiana osób 

zarządzających, siedziby, numeru rachunku bankowego itp.). 

3. Podpisując umowę Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadania, które zostało 

przyjęte do realizacji. Oznacza to, że niedopuszczalne jest dokonywanie zmian 

rzeczowych oraz finansowych w kalkulacji kosztów realizacji zadania bez uzgodnienia z 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.  

Zmiany zakresu również te niezależne od Wykonawcy – wymagają aneksu do umowy. 

O wszelkich zmianach w zadaniu należy informować ROPS Rzeszów niezwłocznie, tak, 

aby możliwe było zawarcie aneksu przed zaistnieniem zmiany. 

4. Zadanie może być realizowane wyłącznie w terminie określonym w umowie realizacji 

zadania, tj. od ………...2018 r. do ……….2018 r. 

5. Dokumentacja projektowa powinna spełnić wymogi określone dla danego rodzaju 

obiektów, w szczególności: w przepisach prawa budowlanego, o pomocy społecznej, 

przepisach techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadach 

wiedzy technicznej. 

6. Kosztorys do oferty powinien być kosztorysem jednoznacznie określającym zakres robót 

będących przedmiotem wniosku z podaniem na stronie tytułowej podstawy jego 

opracowania (podstawy przyjęcia ceny robocizny, materiałów, sprzętu i narzutów). 

7. Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, 

konserwatorskiego, koszt związany z odbiorem robót (np. operatu geodezyjnego), 

obsługi administracyjnej, w tym finansowo-księgowej zadania może stanowić jedynie 

wkład własny zadania. 

8. Koszty niekwalifikowane finansowane są wyłącznie ze środków własnych 

Wnioskodawcy i pozostają poza zobowiązaniem wynikającym z warunków uzyskania 

dofinansowania w ramach zadania. 

9. Możliwe jest rozliczenie części wymaganego udziału własnego w postaci darowizny 

materiałów budowlanych, pracy sprzętu i robocizny, niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych oraz kosztu pracy wykonanej przez wolontariuszy zatrudnionych przez 

Wnioskodawcę lub Inwestora. 

10. Darowizny i praca w ramach wolontariatu powinny być udokumentowane zgodnie  

z odpowiednimi przepisami prawa (np. umowa darowizny, umowa wolontariatu).                    

W przypadku darowizny materiałów budowlanych wymagane jest również oświadczenie 

od darczyńcy o właściwej jakości darowanych materiałów budowlanych. 



11. Darowane materiały, (rozliczane jako udział własny) powinny być zgodne z materiałami 

występującymi w kosztorysie robót. Wymagana jest zgodność co do rodzaju materiałów, 

a ich ilość i cena nie powinna być większa niż w kosztorysie. Warunek co do ilości i ceny 

dotyczy również darowizny sprzętu budowlanego i robocizny. 

12. Przy rozliczaniu robocizny w ramach darowizny i wolontariatu Wnioskodawca 

przedkłada w ROPS stosowne umowy z osobami świadczącymi darowiznę  

oraz porozumienia z wolontariuszami, w których należy m.in. podać zakres 

wykonywanych robót, ich ilość oraz stawkę robocizny. Stawka roboczogodziny nie 

powinna odbiegać od stawki podanej w kosztorysie. Ponadto Wnioskodawca przedkłada 

zestawienie czasu pracy osób w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót, występujące w 

kosztorysie złożonym do wniosku. Zestawienie czasu pracy powinno być potwierdzone 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

13. Odpowiednia jakość darowanych materiałów budowlanych powinna być potwierdzona 

na dokumentach rozliczeniowych przez inspektora nadzoru. 

14. Zleceniobiorca obowiązany jest do powiadomienia Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie, w formie pisemnej, pod rygorem rozwiązania umowy  

ze skutkiem natychmiastowym, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin, 

wysokość przyznanego dofinansowania zadania. Powiadomienia te dotyczą  

w szczególności informacji o rozstrzygniętej procedurze przetargowej, zakresie realizacji 

jego zobowiązań wynikających z umowy, rozkładzie kosztów realizacji zadania, 

terminach zakończenia robót budowlanych oraz wszystkich innych zdarzeniach 

mających wpływ na prawidłową realizację wykonania umowy. 

15. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania dofinansowania zgodnie  

z celem, na jaki je uzyskał, w sposób najbardziej racjonalny, przy zachowaniu 

szczególnej staranności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,  

a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

16. Do rozliczenia Zleceniobiorca załącza: Protokół odbioru wykonanych robót, podpisany 

przez wykonawcę i inspektora nadzoru, a także inwestora oraz kosztorys 

powykonawczy, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru lub wykonawcę zapisem 

„określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”. 

17. Faktury wystawione przed datą podpisania umowy i po terminie określonym w umowie 

jako koniec realizacji zadania uznane zostaną za środki wykorzystane niezgodnie  

z przeznaczeniem. Wszystkie poniesione wydatki winny być uregulowane w terminie do 

30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie. 

a) Wszystkie faktury/rachunki dotyczące realizowanego projektu muszą być 

wystawione wyłącznie na danego Zleceniobiorcę. Dopuszcza się możliwość, by 

faktury wystawiane były na jednostkę organizacyjną Zleceniobiorcy, w przypadku 

kiedy jednostka ta bezpośrednio wykonuje zadanie publiczne, o którym mowa  

w ofercie. 

b) Udokumentowane muszą być wszystkie wydatki – zarówno te ponoszone  

ze środków dotacji, jak i po stronie wkładu własnego. 

c) Konieczne jest posiadanie dokumentów uregulowania (zapłacenia) należności 

określonych w fakturach.  



d) Płatności należy dokonywać bezgotówkowo. 

Dowodem uregulowania należności będzie wyciąg bankowy lub potwierdzenie 

wykonania transakcji. 

e) Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.  

Księgowość powinna być prowadzona w okresie sprawozdawczym tj. na bieżąco 

(zgodnie z ustawą o rachunkowości). Każdy dokument księgowy musi zawierać 

dekretacje (numer dokumentu z ksiąg rachunkowych, numery kont wyodrębnionej 

ewidencji księgowej zadania). 

f) Oryginały dokumentów finansowych należy opisać zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do niniejszych zasad, dostępnym również na stronie internetowej ROPS 

Rzeszów www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Rehabilitacja – Wojewódzki Program Na 

Rzecz Wyrównywania Szans... – Konkurs ofert). 

g) Opis powinien znajdować się na odwrocie dokumentu.  

W przypadku, gdy treść opisu nie zmieści się na odwrocie faktury, należy sporządzić 

załącznik nr 1 oraz umieścić następującą informację na fakturze:  

„Brakujący opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej faktury, który jest jej 

integralną częścią”. 

Załącznik do faktury musi mieć wyraźne odniesienie, że stanowi integralną cześć 

faktury nr ….. z dnia ….. dotyczącej zadania publicznego pn. ….. zrealizowanego w 

ramach umowy nr ….. z dnia ….. 

h) Faktury/rachunki muszą odpowiadać zakresowi rzeczowemu zadania zawartego  

w ofercie, która jest integralną częścią umowy.  

i) Wszystkie koszty muszą dotyczyć okresu realizacji i wynikać z wielkości 

realizowanego zadania oraz mieć swoje uzasadnienie. 

18. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku 

dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest  

w szczególności: 

a) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych 

projektów współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, 

bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych, 

b) sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w 

oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. 2017 r. poz. 1221 t. j. z późn. zm.). 

19. Wydatkowanie środków publicznych podlega regulacjom ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077).  

Podstawowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi są: 

a) jawność i przejrzystość; 

b) zasada uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie zadania w sposób 

efektywny, oszczędny i terminowy (art. 47); 

c) wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 



optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

(art. 44). 

20. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy podpisać pisemne 

porozumienie z wolontariuszem w ramach realizowanego zadania,  

w którym należy określić zakres wykonywanych czynności w projekcie, całkowity 

wymiar pracy i wysokość stawki godzinowej, koszty składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia. 

21. Wycena pracy osób zaangażowanych w realizację zadania – wykazana jako wkład 

własny pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy/praca społeczna członków 

organizacji) – wysokość stawki za godzinę zegarową nie może przekraczać kwoty 15 

zł. 

22. W przypadku pracy społecznej członków organizacji należy przedłożyć oświadczenie 

potwierdzające przynależność do organizacji podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji podmiotu. Oświadczenie nie jest wymagane w przypadku osób, których 

uprawnienia wynikają z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego rejestru lub 

których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw. 

23. W przypadku osób zatrudnionych do realizacji zadania należy podpisać umowę 

zlecenie/o dzieło, w której należy zdefiniować rodzaj wykonywanych przez nich 

czynności (określić stanowisko w projekcie), wycenić ich prace (wycena powinna 

zawierać całkowity wymiar czasu pracy realizatora oraz określenie stawki godzinowej 

czasu jego pracy). 

24. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadania powinny systematycznie 

prowadzić karty czasu pracy ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz 

zadania.  

Karty pracy muszą być podpisane przez osoby wykonujące pracę oraz zatwierdzone 

przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (wzór miesięcznej karty pracy 

stanowi załącznik do niniejszych zasad, dostępny jest również na stronie internetowej 

ROPS Rzeszów www.rops.rzeszow.pl, zakładka Rehabilitacja – Wojewódzki Program 

Na Rzecz Wyrównywania Szans…- Konkurs ofert). 

25. Zleceniobiorca powinien systematycznie i przejrzyście dokumentować 

przeprowadzone działania określone w ofercie zadania publicznego. Należy prowadzić 

dokumentację merytoryczną w postaci: list obecności, dzienników zajęć, ewidencji 

porad i dyżurów, deklaracji uczestnictwa, umów z wykonawcami itp. 

26. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego niezbędnego przy realizacji zadania 

publicznego należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu 

rzeczowego w realizację poszczególnych działań, oraz o ile kalkulacja przewidywanych 

kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z 

podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wartość. 

27. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty zadania poniesione w terminie 

określonym w umowie (§ 2 pkt 1-2 wzoru umowy dotacyjnej). Nie przewiduje się 

refundacji wydatków poniesionych przed terminem określonym w umowie. 

28. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: 

a) bezpośrednio związane z realizacją zadania i niezbędne do jego realizacji, 



b) efektywnie i racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych, 

c) spełniające wymogi oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, 

d) uwzględnione w budżecie zadania, spójne z harmonogramem oraz kosztorysem 

robót, 

e) faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt. XI.1 Ogłoszenia  

o konkursie, 

f) udokumentowane dowodami księgowymi, 

g) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa, 

h) udokumentowane w ewidencji księgowej. 

29. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów: 

a) stałych podmiotu ponoszonych w wyniku ich działalności, 

b) za usługi świadczone/sprzedawane przez wnioskodawcę, 

c) zakupu gruntów, zakupu lokali lub budynków, 

d) prac remontowych, 

e) obsługi administracyjnej, w tym finansowo-księgowej zadania, 

f) kosztu przygotowania oferty, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru 

inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego, kosztu związanego z odbiorem 

robót (np. operatu geodezyjnego), 

g) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, 

h) pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

i) pokrycie zobowiązań tytułem zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

j) ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystanego do realizacji projektu, 

k) podatki, cła, opłaty skarbowe, kary umowne, 

l) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów. 

Dotacja nie może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, które uzyska 

dofinansowanie ze środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego 

będących w dyspozycji innych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. 

30. Wymagany całkowity wkład własny Oferenta musi stanowić co najmniej 50% 

wartości kosztu całkowitego zadania. Wkład finansowy własny musi stanowić 

minimum 50% wartości wnioskowanej dotacji. 

31. Wymagane jest umieszczenie przez Zleceniobiorcę tablicy informacyjnej z logo 

Zleceniodawcy (dostępne do pobrania ze strony ROPS Rzeszów 

www.rops.rzeszow.pl, zakładka ROPS – Dodatkowe informacje – Promocja ROPS) 

oraz zapisu: „Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie” na obiekcie objętym 

inwestycją. 



32. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Ramowy wzór sprawozdania 

określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy oferty 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z tego zadania.  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – formularz do pobrania na stronie internetowej ROPS 

Rzeszów www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Rehabilitacja – Wojewódzki Program Na 

Rzecz Wyrównywania Szans… - Konkurs ofert). 

33. Na wezwanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany w wyznaczonym 

terminie do: 

a) przedłożenia do wglądu oryginałów faktur i innych dowodów księgowych 

wykazanych w sprawozdaniu w celu kontroli i potwierdzenia wysokości pokrytych 

przez Zleceniobiorcę wydatków, 

b) przedłożenia kopii faktur/rachunków, przelewów i innych dokumentów 

finansowych potwierdzających realizacje zadania. 

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt b muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentacji 

podmiotu zgodnie z KRS bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają  

z załączonych pełnomocnictw. 

Dołączone do sprawozdania faktury należy ułożyć w kolejności zgodnej z pkt. II.5 

sprawozdania, tj. „Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania 

publicznego”. 

34. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego poddawane są wnikliwej analizie.  

W przypadku braku uchybień Zleceniobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu 

sprawozdania.  

Z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Zleceniodawcę, umowę uznaje się za 

wykonaną. 

35. W przypadku, gdy, sprawozdanie zawiera błędy/uchybienia podmiot zostanie 

powiadomiony pisemnie celem złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia 

dokumentacji. 

36. Błędy lub braki w złożonym przez Zleceniobiorcę sprawozdaniu winny być przez niego 
usuwane lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu 
Zleceniodawcy.  
Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym 

przez Zleceniodawcę terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania  

i możliwością rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę. 

37. Brak akceptacji sprawozdania wszczyna procedurę administracyjną kończącą się 

wydaniem przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzji lub rozwiązaniem 

umowy ze wskazaniem kwoty przypadającej do zwrotu i terminu, od którego nalicza się 

odsetki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

38. Niewykorzystana kwota dotacji, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub kwota dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na 

rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze 88 1020 4391 0000 6202 0159 1981.  



W opisie przelewu należy podać: Nr umowy, której dotyczy zwrot, określić wysokość 

środków dotacji oraz odrębnie kwotę odsetek naliczanych jak od zaległości 

podatkowych. 

Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu należy pisemnie poinformować Zleceniodawcę,  

o dokonanej wpłacie, wskazując dane zawarte w przelewie (wzór pisma stanowi 

załącznik do niniejszych zasad, dostępny jest również na stronie internetowej ROPS 

Rzeszów www.rops.rzeszow.pl, zakładka: Rehabilitacja – Wojewódzki Program Na 

Rzecz Wyrównywania Szans…- Konkurs ofert). 

39. Osoby kierujące organizacją ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych na zasadach i w zakresie określonym w ustawie  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia  

17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 t.j.). 

 

 

 

 

........................................................................................................................... 
/podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania zleceniobiorcy/ 


