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Pani Renata Hilarowicz

Prezes Zarządu 

Miejskiego Czeladzkiego Klubu  Sportowego

w Czeladzi 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki 
kontrolowanej

Miejski Czeladzki Klub  Sportowy
41-250 Czeladź
Ul.  Sportowa 2

Miejsce kontroli Urząd Miasta Czeladź

Termin kontroli 10 sierpnia do  10 września 2015 r.

Osoba przeprowadzające 
kontrolę
Nr upoważnienia z dnia

Alina Wojciechowska - Podinspektor w Wydziale  Zamówień

Publicznych i Kontroli Wewnętrznej na podstawie upoważnienia

wydanego przez Burmistrza Miasta Czeladź Nr SE-PO.077.107.2015 z

dnia 05.08.2015r.

Temat kontroli Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej

Stowarzyszeniu przez Gminę Czeladź w 2014 r.

Podstawy prawne do 
przeprowadzenia kontroli

Art. 17 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn.

zmianami.)

Zarządzenie nr 321/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22

grudnia  2014 r. w sprawie: sprawdzenia prawidłowości

wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w



2013 r.

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 4 lutego

2015 r. w sprawie  sprawdzenia prawidłowości wykorzystania

środków  publicznych udzielonych organizacjom pozarządowym w

2014 r.
USTALENIA KONTROLI 

Postanowienia ogólne Zarządzeniem Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z  dnia

16.05.2014 r.   w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizację

zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu” w 2014 r. przyznano dla Stowarzyszenia dotację celową w

wysokości  121.666,00 zł na  zadanie „Wspieranie i upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu”.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa Nr BS-

RS.526.1.15.2014 pomiędzy Gminą Czeladź jako Zleceniodawcą a

Miejskim  Czeladzkim Klubem  Sportowym  jako Zleceniobiorcą. 

Termin wykonania zadania ustalono od dnia 28/04/2014 r. do dnia

15/12/2014 r.

Aneksem Nr 1/2014 z 04.07.2014 r. do umowy,  zmieniono zapisy w

załączniku Nr 3 „Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów”.

Aneksem Nr 2/2014 z 01.12.2014 r. zmieniono zapisy  w zakresie;

terminu realizacji zadania, wysokości środków własnych  i wkładu

osobowego oraz % udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania.   
Realizacja zadania

W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie zorganizowało

szkolenia i rozgrywki ligowe, w których brało udział około 225 dzieci i

młodzieży. Przeprowadzono zajęcia z koszykówki, mini koszykówki,

siatkówki dziewcząt, mini siatkówki  oraz tenisa stołowego.

Realizacją zadania zajmowało się 11 trenerów zatrudnionych na

umowę –  zlecenie.  Zorganizowano 3 imprezy sportowe(Festiwal

siatkówki dziewcząt, Piknik koszykarski, Turniej tenisa stołowego), na



które zakupiono medale, statuetki i upominki.

 Dokonano opłat startowych i licencyjnych w Śląskim Związku Tenisa

Stołowego,  Polskim  Związku  Piłki  Siatkowej  i  Śląskim  Związku

Koszykówki.  Podczas  zawodów  i  turniejów,  organizowanych  przez

MCKS, zawodnicy objęci byli opieką medyczną.

 W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt sportowy, który

został zaewidencjonowany w księdze inwentaryzacyjnej wyposażenia

niskocennego.

 Pokryto  wydatki  związane  z  opłatami  za  delegacje  sędziowskie,

obsługę księgową i administracyjną. 

Przyznana dotacja została wykorzystana na kwotę  119.011,90 zł.

Rozliczenie zadania Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z zawartą umową na podstawie

trzech  sprawozdań  częściowych (za okres od 28.04. do 23.05.2014

r., od 24.05.2014 r. do 22.08.2014 r. , od 23.08.2014 r.  do 24.10.2014

r.)  oraz sprawozdania końcowego, po wcześniejszej weryfikacji

wszystkich oryginałów faktur/rachunków przez pracownika Wydziału

Rozwoju Społecznego i Wydziału Budżetu i Finansów UMC. 

Zarówno sprawozdania częściowe jak i końcowe zostały sporządzone

zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz złożone do

UM w terminie określonym w umowie. 

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł  153.835,34 zł, z tego:

 koszty pokryte ze środków własnych  – 13.623,44 zł (8,8 %) ,

 koszty pokryte z wkładu osobowego – 21.200,00 zł (13,8%),

 koszty pokryte z dotacji –                     119.011,90zł (77,4 %).

Zgodnie z umową procentowy udział w kosztach zadania
publicznego miał wynieść nie więcej niż 80,50 %.

Wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 119.011.90 zł obejmowały:

 trenerzy – szkolenia zawodników oraz prowadzenie drużyn w

rozgrywkach                                                             47.933,24 zł



 opłaty startowe  w rozgrywkach i turniejach         6.185,00zł

 opłaty delegacji sędziowskich  -                              11.395,00zł  

 opieka    medyczna , badania , leki -                       6.916,81 zł

 zakup wody mineralnej -                                           1.983,72 zł

 organizację imprez sportowych                               3.932,27 zł

 transport                                                                   24.412,86 zł

 zakup sprzętu sportowego                                       8.000,00 zł

 obsługa administracyjna                                          2.000,00 zł

 obsługa księgowa                                                     3.000,00 zł

 plakaty, dyplomy, druki                                              500,00 zł

Zwrot  niewydatkowanej  kwoty  przyznanej  dotacji  w  wysokości

2.654,10 zł nastąpił zgodnie z terminem określonym w umowie.

Ustalenia stanowiące  podstawę
do wniosków

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z celem i na
warunkach określonych w  umowie.

W związku z ustaleniami dokonanymi w toku przeprowadzonej
kontroli i wobec nie stwierdzenia w zakresie objętym kontrolą
nieprawidłowości odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

                     17.09.2015 r.
Data 

Burmistrz

mgr Zbigniew Szaleniec

…............................................................

Podpis Burmistrz Miasta Czeladź

Do     wiadomości:

Wydział  Edukacji i Polityki Społecznej

w miejscu


