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ul. Andrzeja l

05-800 Pruszków

DECyZJA N".../y'......./201 8/DS

Na podstawie art. I04 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnegol - zwanej dalej ,,K.p. d', oraz art. 169 ust. 6 w związku z art. 168 ust. 1, 3 i 4

orazart.151 ust.2pkt.6, art,169ust. 1pkt 1,ust.4iust.5pkt 1ustawy zdnia27 sierpniaż}O9r.

o finansach publicznychz - zwanej dalej ,,u.f.p." oraz w zw. z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra

Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) w zw. z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu

i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801),

zobowiązuję

Pols ki Zw iązek Kolarski

do zwrotu kwoĘ 590 459,16 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt Ęsięcy, cńerysta pięćdziesiąt
dziewięó złotych, szesnaście groszy), pochodzącej ze środków dotacji udzielonej na podstawie
umowy nr 20l7l0212l0024lSub.B/DS-SWD/12lMP1 zawańej w dniu 29 maja 2017 r. na
realizację zadania publicznego: ,,Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy-
Upowszechnianie Spońu w Szkółkach Kolarskich", zQ środków finansowych Fundusżu
Rozrvoju Kultury Firycznej, z §tułu:

1) niewykorrystania dotacji w rvysokości: 58.879,15 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem
tysięcy o siemset siedemdzie siąt dziewi ęć złoty ch, piętnaście g1oszy),

wraz zodsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi
od dnia 16 stycznia 2018 r., do dnia zapłaty;

2) wykorrystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości: 531.580101 zł
(słownie: pięćset trzydzieścijeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt ńotych,jeden grosz),wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi
od dnia 1 września 2017 r., tj. od dnia przekazanla ostatniej transzy dotacji, do dnia
zapłaty.

' Dz. lJ. z20l7 r. poz. 1257 , zpóźn. zm
2 Dz. lJ . zż0l7 r. poz. 2077 .



uzasadnienie

Minister Sportu i Turystyki (zwany dalej: ,,Organem") dnia 20 stycznia2017 r., działając na

podstawie ustawy z dnia 19 listopad a 2009 r. o grach hazardowy ch3 oraz § 10 ust.1 rozporządzenta

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków

z Funduszu Rozwoju Kultury Ftzyczneja, zgodnie z podjętą decyzją Nr 5 z dnia 20 sĘcznia

2017 r.5, ogłosił Program ,,Sport Wszystkich Dzieci" w ramach rozwijania spońu poprz;ez

wspieranie przedsięwzięć z zal<ręsu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Jednym

z zadań objętych dofinansowaniem w ramach ww. programu było zadarie pn.: ,,Wspieranie

projektów upowszechniania sportu dzięci i rńodzieży realizowanych przez polskie związki

sportowe". Dofinansowaniem objęto, wprowadzone przez związki sportowe, systemowe

rozvviązania ukierunkowane na upowszechnianię aktywności fizycznej wśród uczniów szkół

podstawowych.

Decyzi a została poprzedzona następui acymi okolicznościami faktycznymi:

W ogłoszonym, otwartym naborze ofert w ramach realizacji programu, wziął udziń Polski

Związek Kolarski (zwany dalej: PZKol), składając do Ministerstwa Sportu i Turystyki (zwanego

dalej: ministerstwem) w dniu 31 marca 2017 t., (UNP: 28558) ofertę na realizację zadania pn.:

,,Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy - Upowszechnianie Sportu w Szkółkach

Kolarskich II", reprezentowany łącznie w ramach współdziałaniaprzezPana Dariusza Banaszek6 -
Prezesa PZKo| oraz Pana Piotra Kosmala7 - Wiceprezesa PZKol (reprezentacja zgodna

z obowipującym § 45 ust. 3 Statutu oraz obowiązującym w dniu złożenia wniosku wpisem działu

2 rubryka t pkt2 Krajowego Rejestru Sadowego (dalej: KRS) nr 0000523708, prowadzonego przęz

XIV Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy). W wyniku dokonanego

w dniu 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięcia naboru, poprzedzonego oceną puŃtową

przeprowadzoną w dniu 18 kwietnia 2017 r.9 złożonego wniosku pod względem formalno-

merytorycznym, przedmiotowy wniosek został oceniony pozytyrłmie i zakwalifikowany do

dofinansowania, wymienionego i opisanego w nim zadania.

Znalazło to odzwierciedlenie w ,,Protokole zbiorczym nr 3 SWD z 20 kwietnia 2017 r.,

sporządzonym z oceny formalno-mery.torycznej Komisji oceniającej", który następnie został

' Dz. U z2016 r. poz.471 zpóźn. zm.
o Dz. U. poz.2252
5 Dz.lJrz. Min. Spor. poz.9,22,27
6 wybrany w dniu 10 grudnia 2016 r.- Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Prezesa PZKol z l0 grudnia 2016 r.
7 wybrany w dniu 16 grudnia 2016 r.- Uchwała Nr 7/2016 ZarząduPZKol w sprawie wyborów Wiceprezesów PZKol
z l 6 grudnia 2016 r.
8 złożony wniosek do KRS w dniu 23 sĘcznia}}l7 r. Sygn. akt: WA XW Ns Rej. KRS 26401171054 o zmianę danych
podmiotu w zakresie zmiany organu uprawnionego do reprezentacji oraz nliaty informacji o osobach wchodzących
w skład organu uprawnionych do reprezentacji
9 protokół oceny wniosku



zamieszczoilY, w celu informacyjnym, na stronie internetowej ministerstwa.

W treŚci Pisma z dnia 2l kwietnia 2017 r., znak: DS/4310lI50l20I7l3, zgodnie z przyjętą

Procedurą, Poinformowano PZKol o kwocie przyznanęgo dofinansowania, zasadach
obowiązującYch Przed Podpisaniem umowy oraz po jej zawarciu a takżę podczas realizacji zadania.
W ww. PiŚmie, za'warto również informację o konieczności zaktualizowania przedłożonej oferty
(w zakresie formularza wniosku oraz załączników nr od 1 do 5). Aktualizacja wniosku jest

konieczna w Przypadku, gdy podmiot otrzymał kwotę dofinansowania mniejszą od kwoty o którą
wnioskował - taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku. PZKol ubiegał się we wniosku,
złoŻonYm w trakcie naboru, o kwotę dotacji w wysokoś ci 2 985 485, 00 zł (słownie: dwa miliony
dziewięĆset osiemdziesiąt pięĆ złotych, zerc groszy). Całkowity koszt realizacji zadania, określony
został w wYsokoŚci:4.Ż81,805,00 zł (słownie cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy
osiemset PięĆ złotYch, zero groszy). W wyniku pozytywnego dla PZKol rozstrzygnięcia naboru, na
rea|izację, ProPonowanego zadania w poddanej ocenie treści oferty, ptzyznaflo dofinansowanie
na w WYsokoŚci: 2100 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złoĘch, zero groszy). pZKol

Przedstawił w dniu 16 maja 2017 r. (UNP: 41870), zaktualizowaną ofertę na realizację

Przedmiotowego zadaria, w której określono: całkowity przewidywalny koszt realizacji zadania
w wYsokoŚci: 3 059,430 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy cńerystatrzydzieści
złotYch, Zero groszy) w łm wkład własny w wysokości: 34 830,00 zł (słownie: trzydzieści cztery
tYsiące osiemset trzydzieści złotych, zęro groszy), środki pochodząc ę z budżetu jednostek

samorządu terYtorialnego w wysokoŚci: 662 600,00 zł (słownie: sześćset sześódziesiąt dwa tysiące
szeŚĆset złotYch), Środki pochodzące od klubów kolarskich oraz od sponsorów w wysokości:
262 000,00 zł (słownie: dwieście sześódzięsiąt dwa złote, zero groszy) oraz oczywiście, kwotę
udzielonej dotacji w wysokości: 2.100 000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych zero
groszY) w tYm kosźY PoŚrednie w wysokości: l55 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych,
zero gtoSZY). Zaktualizowana oferta stanowi, w formie załączników integralną część zawieranej, na
realizację dofinansowanego zadania, umowy.

Umowę numer: 2017l02I2l0024lSub.B/DS-SWD llzl}/IPI (zwanądalej umową) zawartow dniu 29
maja 2017 r. Pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki - zwanym w umowie

,,Zlecetiodawcą", aPZKol - zwanyrn w umowię ,,Zleceniobiorcą". Przewidywany całkowity kosź
realizacji zadania, jak wspomniano wcześniej wynosił: 3.059.430,00'zł (słownie: trzy miliony
PięĆdziesiąt dziewięć tYsięcy cńerysta trzydzieści złotych, zęro groszy), środki własne planowane

na realizację zadania wynosiły: 31,35Yo kosźów całkowitych, natomiast dofinansowanie: 68,650ń

kosztów całkowitych - zostało przyznane zgodnie z § 3 ust. 3 umowy w którym określono, że

ProcentowY udział dotacji w całkowitych kosztachrealizacji zadaniapublicznego powinien wynosić
nie więcej niż70%o.

PrzYznaną dotację przekazano na konto PZKol w dwóch transzach - zgodnie z § 3 ust.5 umowy.



Pierwszą transzę w wysokości: 1100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych, zero

groszy) przekazanoPZKolw dniu 6 częrwca2017 r.10, drugą transzę w wysokości: 1000 000, 00 zł

(słownie jeden milion złoĘch, zero groszy), przekazarto w dniu 1 września 2017 r.I|

Termin realizacji zadania ustalony zostaŁ, zgodnie z § 2 ust.1 umowy, w okresie od2 stycznia2017

r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Postanowienia przedmiotowej umowy w zakresie tzeczowo-

finansowym zostńy dwukrotnie zmienione, zgodnie z § 2 ust. 3 i § 17 obowiązującej umowy,

z inicjatywy PZKollz,na mocy aneksów:

. Aneksu Nr 1 zawartego w dniu 22 sierpnia 2017 r., obowiązującego od dnia 18 lipca

2017 r.- zmianie uległy postanowienia, dotyczące zakresu rzęczowo-finansowego umowy:

zmniejszeniu uległa pozycja określająca zakup i dystrybucję sprzętu sportowego, ujęta

w załączniku nr 1 do ww. umowy o kwotę: 26 120,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy

sto dwadzieścia złotych, zero groszy), natomiast zwiększeniu o tą kwotę, uległa pozycja

dotycząca wyzywienia, zakwaterowania uczestników, częściowego zwTotu kosztów dojazdu

na wyŚcig kolarski szkółek: Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szkółek Tour de Pologne

w Zakopanem;

o Aneksu Nr 2 zawartego w dniu 15 listopada2017 r., obowiązującego od dnia 9 listopada

ż0l7 r.- zmianie ulegĘ postanowienia, dotyczące zakresu rzeczowego umowy: uległ

zmianie termin szkolenia dla instruktorów prowadzącychzajęcia sportowe (z terminu: l8-19

listopad 2017 r. na:25-26listopad 2017 r.).

PZKol w dniu 28 grudnia 2017 r., dokonał częściowego zwrotu kwoty dotacji w wysokości:

75 280,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) zeto groszy) na

rachunek ministerstwa. Zwrot został spowodowany powstałymi oszczędnościami, pochodzącymi

ztyttńu zawieszenia dzińalności dwóch szkółek kolarskich z miejscowości: Wschowa i Nowa Sól

w województv,lię lubuskim z powodu nie możności wniesienia wkładu własnego, zmniejszeniem

liczby uczestników zadania oraz związanych z tym faktem zatrudnieniem mniejszej ilości

nauczycieli WF-u, instruktorów, trenerów kolarstwa a takżę rozpoczęciem zajęć w pózniejszym

terminie i innymi zmianami, stanowiącymi znaczące różnice zaistniałe w realizacji zadania

wynikające z analizy porównawczej, pomiędzy treścią oferty stanowiącej załącznik do

obowipującej, aneksowanej umowy - planowanym i uzgodnionym sposobem realizacji umowy

a stanem uwidocznionym w przedstawionym, zgodnie z zasadarti programu, rozliczeniu

(w formie elektronicznej w programie AMODIT otaz w formie papierowej) - potwierdzającym

l0 zlecenie realizacji płatności z §rtułu dofinansowania,/sfinansowania zaduiazleconego z dnia}9 maja20l7 r., znak:
DS-43 10/l l 0 l20l7 136, UNP: 44983
l l zlecęnie realizacji płatności z tytvłu dofinansowania./sfinansow ania zadania zleconego z dnia 29 maja 2017 r., mak:
DS.-43 l 0/l 1 0 12017 136, UNP; 44983
12 wniosek PZKolz dnia 18 lipca20|7 r.,L.dz.2ll12017 (datawpĘwu: 19 lipca 2017 r.,UNP: 60073) oraz wniosek
z dnia9listopada 2017 r.,L.dz.39512017 (data wpĘwu: l3 listopada 20117 r., LINP: 93322)



przebieg zrealizowanego zadanla na podstawie przedstawionych wykazów i oświadczeń.

Powyższa dotacja została przęz PZKol rozliczona w zakresie rzęczorym i finansowym w dniu

20 lutego 2018 r.l3 (obowipujący termin, określony w § 8 ust. 1 umowy, do upływu którego,

należy złożyc rozliczenie tj. w terminie 30 dni od daty zakończęnia realizacji zadania -

30 stycznia 2018 r., zostńprzesuniętyla na wniosek PZKoll5 do dnia 20 lutego 2018 r.).

We wniosku o dofinansowanie/zaktualizowarrej ofercie, stanowiącej załącznik do zawartej

umowy, przewidziano w ramach projektu działanie 190 szkółek kolarskich (w tym 109

utworzonych w latach 2014 - 2015,38 z2016 r. oraz 43 nowoutworzonych w 2017 r.), w których

zajęcia miały być prowadzone dla 2.850-ciu uczestników przez l90-ciu nauczycieli WF-u,

instruktorów i trenerów kolarstwa. Osoby te powinny zostać zatrudnionę przezPZKol na podstawie

umów zlęcenia. Dodatkowo przewidziano zatrudnienie koordynatora krajowego oraz

13-u koordynatorów regionalnych, którym jako zadanie do zrealizowania w projekcie, określono

wsparcie merytoryczne i organizacyjne prowadzonych zajęó w szkółkach oraz węryfrkację

i koordynację programów tych zajęc, a także wsparcie organizacyjne powstaj ących, nowych

szkółek kolarskich. Zaplanowano, że zajęcia dla dzieci będą odbywały się nieodpłatnie. PZKol,

zobowiryał się opłacić lbezpieczenie od następstw nieszczęślilvych wypadków'u- 
"rego 

dopełnił.

Szkółki kolarskie, planowo powinny działać w ilości orazw terminach: I47 szkółekw terminie: od

llutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.tj.przez 9 miesięcy zprzęrwą w lipcu i sierpniu,43 szkółki

w terminie od 1 marca 2017 r. do 3l grudnia2}I7 r., tj. 8 miesięcy zprzetwąw lipcu i sierpniu.

Natomiast w złożonym rczliczęniu, ujęto funkcjonowanie 188-u szkółek kolarskich z udziałem

ż858 uczęstników. Zajęcia w szkółkach odbywały się odpowiednio: w 145-ciu szkółkach

kolarskich od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w 39-ciu szkółkach kolarskich od l marca

2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w4-ch szkółkach kolarskich od 1 września2017 r. do 3l grudnia

2017 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadartia, zostało przyjęte przęz ministerstwo w dniu

20 lutego 2018 r.17 w części finansowej na kwotę w wysokości: 1 965 840,85 zł (słownie: jeden

milion dziewięóset szęśćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzięści złotych, osiemdziesiąt pięć

groszy). W wyniku przyjętego rozliczenia. przypisano do zwrotu kwotę w wysokości: I34 l59,I5 zł

(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych, piętnaście groszy), jako

część niewykorzystanej dotacji. PZKol w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał częściowego zwrotu ww.

dotacji w wysokości: 75 280,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt

złotych, zero gtoszy) na rachunek ministerstwa. Do zwrotu pozostała kwota w wysokości:

13 pismo przewodnie PZKol do którego załączono rozliczenie zdnia20 lutego 2018 r.,L.dz.99l20l8, [JNP:21496
la pismo ministerstwa z dnia 29 stycznia 20 1 8 r., znak: DS/43 1 0115012017 .43
15pismo/wniosekPZKol zdnia22stycznia20l8r.,datawpĘwudoministerstwa25sĘcznia2018r.UNP: l1112
16 polisa ubezpieczeniowa nr 436000124346.
17 informacja o przyjęciu rozliczenia z dnia 12 marca 20l8 r,, mak: DS./43l0/l5012017 .47



58.879,15 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych,

piętnaście goszy). Pr4pisana do zwrotu, w wyniku dokonanego rońiczeńą udzielonego

dofinansowanią kwota dotacji niewykorzystanej, była wynikiem zawieszenia dzińalności w 2017 r.

2-ch szkołęk kolarskich, rozpoczęcia dzińalności 3-ch szkółek kolarskich w terminie późniejszym

od planowanego: od miesiąca września 2017 r., rozpoczęcia działalności 39-ciu nowych szkółek od

miesiąca marca 2017 r., zmniejszenia kosztów wynagrodzenia, należnego dla koordynatorów

regionalnych a uzalężnionego od ilości nadzorowanych szkółek z tytułu zawieszenia działalności

2-ch szkółek kolarskich, rozpoczęcie dziŃalności 9-ciu nowych szkółek od marca 2017 r. oraz

4-ch szkółek kolarskich od września2017 r,, atakże wypłacenia wynagrodzenia dla instruktorów,

trenerów, koordynatorów po 31 grudnia 2017 r., tj. po terminie zakończenia realizacji zadania, ze

środków własnych P ZKol.

Departament Sportu dla Wszystkich (zwany dalej: DS) należący do struktury ministerstwa,

w zakresie obowiązków którego jest rozliczanie ldzielonych dotacji, w trakcie rozliczania

realizowanego w ramach dofinansowania zadartia, stwierdził koniecznośó zwrotu części dotacji

ztytill jej niewykorzystania w zakresie:

1) przeprowadzenia testów wydolnościowych z powodu objęcia badaniami

wydolnoŚciowymi przęz Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badavłcry mniejszej ilości

uczestników - dzieci w wieku 9-I2lat ze szkółek kolarskich: objęto 570-ciu uczestników,

podczas gdy zaplanowano objęcie testami wydolnościowymi: 1000 dzieci. Nie

przeprowadzono więc badań wydolnościowych dla 430-u uczestników;

2) zakupu i dystrybucji sprzętu sportowego: zakupiono mniejszą ilośó rowerów.

Dofinansowarie przeznaczone zostało na zakup 645-ciu kompletów strojów i kasków

kolarskich, dla dzieci uczestniczących w zajęciach w nowopowstałych szkółkach kolarskich

oraz 653-y sźuki rowerów, natomiast zakupiono 636 sźuki rowerów, czyli o 17 sźuk

mniej;

3) organizacji zajęć sportowych: w wyniku zawieszenia działalności w 2017 r.2-ch szkółek

w m. Wschowa i Nowa Sól, rozpoczęcia działalności 3-ch szkółek kolarskich:

w m. Nowiny, Chęciny, Bodzentyn, Chmielnik od miesiąca września, rozpoczęcia

działalności 39-ciu nowych szkółek od miesiąca marca 2017 r., wypłacenia wynagrodzeń

dla instruktoródtrenerów/koordynatorów po terminie zŃoirczenia zadania ze środków

własnych PZKol;

4) podnoszenia kompetencji kadr kultury ftzycznej, realizującej zadanie: ptzewidziano dwa

szkolenia instruktorów, prowadzących zajęcia w szkółkach kolarskich: z treści dokumentów

wynika, że odbyły się one odpowiednio w dniu 14 maja 2017 r. z udziałem 178-u osób

w dniach od 18 do 19 listopada ż0I7 r. z udzińem 150-u uczestników - powodem zwrotu

częŚci dotacji są niższe koszty zakwaterowania uczestników od zaplanowanych;



tysiące złotych, zerc gtoszy), środki PZKol i inne: 41.000,00 zł (słownie: cńerdzieści jeden tysięcy

złotych, zero groszy);

l0) promocja i wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe: kwota dofinansowania: 30.500,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych, zero groszy), środki PZKol i innę: 11.500,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych, zero groszy).

Łącznie ww. kosz§ bezpośrednie to: kwota dofinansowania: 1.945.000,00 zł fieden milion

dziewięćset cńerdzieści pięć tysięcy złotych, zero groszy), środki PZKol i inne: 967.330,00 zł

(dziewięóset sześćdziesiąt siedem tysięcy, trzystatrzydzieści ńotych, zero groszy);

11) zakup sprzętu, materiałów,txządzeń biurowych: kwota dofinansowania: 10.000,00 zł (słownie:

dziesięć tysięcy złotych, zero groszy);

12) kosźy łączności i korespondencji: kwota dofinansowania: 4.000,00 zł (słownie: cńery tysiące

złoĘch,zero groszy);

13) kosźy opłat bankowych: kwota dofinansowania: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięóset

ńoĘch, zero groszy);

14) kosźy realizacji procedury zamówięń publicznych: kwota dofinansowania: 3.000,00 zł (trzy

tysiące złotych, zero groszy);

15) wynagrodzenia osób obsługujących zadanię wTaz z pochodnymi od wynagrodzeh: kwota

dofinansowania: l30.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy, pięóset złotych, zero groszy);

16) koszty niezbędnych podróży służbowych: kwota dofinansowania: 5.000,00 zŁ (słownie: pięć

tysięcy ńotych, zero groszy);

Łącznie ww. koszty pośrednie ogółem: kwota dofinansowania: 155.000,00 zł (słownie: sto

pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, zero groszy);

Łącznie lrwota dofinansowania: 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych, zero

groszy), środki PZKol i inne: 967.330,00 zł (słownie: dziewięósęt sześódziesiąt siedem tysięcy

tr zy sta tr zy dzieści złoty ch, zero gro szy) .

Wydatki wykazane w roz|iczeniu końcowym pochodzące z uzyskanego dofinansowania

I) zajęcia w szkółkach: kwota dofinansowania: kwota dofinansowania: 912.090,00 zł (słownie:

dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy), środki PZKoI

i inne: 523.110,00 zł (słownie: pięćset dwadzieściatrzy tysiące, sto dziesięć złotych,zero groszy);

2) MP w kolarstwie szosowym: kwota dofinansowartia: 32.400,00 zł (słownie: trzydzieści dwa

tysiące, czterysta złotych, zero gToszy) środki PZKol i inne: 22.466,13 zł (słownie: dwadzieścia

dwa tysiące cńerysta sześćdziesiąt sześć ńotych, zero groszy);

3) MP w kolarstwie torowym: kwota dofinansowania: 23.830,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy

tysiące osiemset trzydzieści złotych, zęro groszy), środki PZKo| i inne: 18.628,42 zł (osiemnaście
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5) promocji i wydawnictw metodyczno - szkoleniołvych dot. zadania: zakupiono 10 banerow

oraz I15 koszulek podczas gdy zaplarlowano wykonanie 10 banerów promocyjnych z 1ogo

ministerstwa, 200-u wydawnictw, 5 50-ciu koszulek;

6) zmiany wysokości kwoty kosźów pośrednich zwiryanych z realizacją zadania:

zmniejszenia kosztów łączności, korespondencji i opłat baŃowych, kosźów niezbędnych

podróży słuzbowych, wynagrodzeń osób obsługujących zadartie, braku poniesienia

planowanych ko sźów r ealizacji procedury zamówień publicznych.

Wydatki, określone w zńącznikach, stanowiących integralną część zawartej umowy

o dofinansowanie, ksztńują się w następujący sposób:

I) zajęcia w szkółkach: kwota dofinansowania: 1.024.730,00 zł (eden milion dwadzieścia cńery

tysiące siedemset trzydzieści zŁotych, zero gIoszy), środki PZKol i inne: 50ż.070,00 zł (słownie:

pięćset dwa tysiące siedemdziesiąt złotych ) zero groszy);

2) Mistrzostwa Polski (dalej: MP) w kolarstwie szosowym: kwota dofinansowania: 32.400,00 zŁ

(słownie: trzydzieści dwa tysiące, czterysta złotych, zero groszy), środki PZKol i inne: 15.250,00 zł

(słownie: piętnaście tysięcy, dwieście pięćdziesiąt złotych, zero groszy);

3) MP w kolarstwie torowym: kwota dofinansowania: 23.830,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące,

osiemset trzydzieści złoĘch, zero Eroszy), środki PZKol i inne: l1,170,00 zł (słownie: jedenaście

tysięcy sto siedemdziesiąt złotych, zero groszy);

4) MP w kolarstwie MTB: kwota dofinansowania: 13.505,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy, pięćset

pięó złotych, zero groszy), środki PZKol i inne: 9.250,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt złoty ch, zer o gr oszy) ;

5) wyścig Tour de Pologne: kwota dofinansowania: 26.120,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć

tysięcy, sto dwadzieściazłotych, zero groszy), środki PZKo| i inne:7.900,00 zł (słownie: siedem

tysięcy dziewięćset złoty ch, zero groszy);

6) szkolenie prowadzących zajęcia 15.06.2011 r.: kwota dofinansowania: 4.400,00 zł (słownie:

cńery tysiące czterysta złoĘch, zero gtoszy), środki PZKoI i inne: 2.300,00 zł (słownie: dwa

tysiące trzysta złotych, zero groszy);

7) szkolenie prowadzących zajęcia od 18 do 19.1I.2017 r.: kwota dofinansowania: 19.045,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy, cńerdzieści pięć złoĘch, zero groszy), środki PZKo| i inne:

8.780,00 zł (słownie: osiem tysięcy, siedemset osiemdziesiąt zŁotych, zero groszy);

8) zakup sprzętu sportowego: kwota dofinansowania: 676.470,00 zł (słownie: sześćset

siedemdziesiąt sześć tysięcy, cńerysta siedemdziesiąt złotych, zero groszy), środki PZKol i inne:

358.1 10,00 zł (słownie,. trzysta pięódziesiąt osiem tysięcy sto dziesięó złotych, zero groszy);

9) badania wydolnościowe: kwota dofinansowania: 94.000,00 zł (słownie: dziewięódziesiąt cztery



tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych, cńetdzieści dwa grosze);

4) MP w kolarstwie MTB: kwota dofinansowania: 13.505,00 ń (trzynaście tysięcy pięćset pięć

zŁotych, zero groszy), środki PZKol i inne: 7.094,00 zł (słownie: siedem tysięcy, dziewięćdziesiąt

cńery złote, zero groszy);

5) wyścig Tour de Pologne: kwota dofinansowania: 26.120,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć

tysięcy sto dwadzieścia złotych, zero groszy), środki PZKol i inne: 5.300,00 zł (słownie: pięć

tysięcy trzy sta zŁoty ch, zero grosry);

6) szkolenie osób prowadzących zajęcia 15.06.2017 r.: kwota dofinansowania: 4.400,00 zł

(słownie: cztery tysiące cńerystazłotych,zero groszy), środki PZKol i inne: 0,00 ń;

7) szkolenie prowadzących zajęcia 18-19.1I.ż017 r.: kwota dofinansowania: 16.060,00 zł

(słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych, zero groszy), środki PZKol i innę: 1740,00 zł

(słownie: jeden tysiąc siedemset cńęrdzieści złoĘch, zero groszy);

8) zakup sprzętu sportowego: kwota dofinansowania: 663.939,40 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt

trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych, cztetdzieści groszy), środki PZKol i inne:

353.635,47 zł (słownie: ttzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści pięó złotych,

czter dzieści siedem groszy) ;

9) badania wydolnościowe: kwota dofinansowania: 54,870,00 zł (pięćdziesiąt cńery tysiące

osiemset siedemdziesiąt złotych, zero groszy), środki PZKol i inne: 22.230,00 zł (słownie:

dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści złoĘch, zero groszy);

10) promocja i wydawnictwa metodyczno - szkoleniowe: kwota dofinansowania:17.63I,3I zł

(słownie: siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieścijeden złotych, trzydzieścijeden zŁotych) środki

PZKol i inne: 12.387,69 zł (słownie: dwanaście tysięcy, trzysta osiemdziesiąt siedem złotych,

sze śćdziesi ąt dziewięó złoty ch) ;

Łącznie ww. koszty bezpośrednie to: kwota dofinansowania: 1.824.845r7l zł (słownie: jeden

milion osiemset dwadzieścia cńery tysiące osiemset cńetdzieści pięć złoĘch, siedemdziesiąt jeden

groszy), środki PZKo| i inne: 966.591,71 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset

dziewię ć dzi e s i ąt j eden zŁoty ch, s i e demdzi e s i ąt j eden gro szy)

11) zakup sprzętu, materiałów, urządzeń biurowych: kwota dofinansowania: 10.692,10 zł (słownie:

dziesięó tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa ńote, dziesięć groszy);

12) koszty łączności i korespondencji: kwota dofinansowania:3.90],30 zł (słownie: trzy tysiące

dzi ewi ę ć s et s i e dem złoty ch, tr zy dzie ści gro s zy) ;

13) koszty opłat bankowych: kwota dofinansowania: 408,00 zł (słownie: czterysta osiem złotych,

zero groszy);

14) kosży realizacji procedury zamówień publicznych: kwota dofinansowania:00,00 zł;

15) wynagrodzenia osób obsługujących zadanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: kwota

dofinansowania: 124.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące, pięóset złotych, zero



grosZy),

16) Kosźy niezbędnych podróźy służbowych: kwota dofinansowania; I.487,74 zł (słownie: jeden

milion cźerysta osiemdziesiąt siedem zŁotych, siedemdziesiąt cztery grosze);

Łącznie wTy. koszĘ pośrednie to: kwota dofinansowania: 140.995114 zN (słownie: sto

cńerdzieści tysięcy dziewięóset dziewięódziesiąt ptęć ńoty ch, cźernaście groszy) ;

Łącznie kwota dofinansowania: 1.965.840185 zt (słownie: jeden milion dziewięćset sześódziesiąt

pięć tysięcy, osiemset cztetdzieści złotych, osiemdziesiąt pięó groszy), środki PZKoI i inne:

966,591,7l zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysiące pięćset dziewięcdziesiąt jeden złotych,

siedemdziesiąt j eden gro szy).

Różnice wykazane w kwotach, pomiędzy ofertą stanowiącą integralną częŚĆ umowy

a przedstawionym rozliczeniem końcowym, wygenerowały zwrot dotacji uwzględniający kwotę

dokonanego w dniu 28 grudnia 20t7 r. zwrotu jak i przypisanej kwoty dotacji ptzęz DS na skutek

sporządzenia roz|iczenia końcowego jak i weryfikacji rozliczenia ńożonego przęz PZKd^

Zmiany w zakresie planowanego wykorzystania dotacji a v,rykorzystania faktycznego, występują

w zakresie rzeczowo-ftnansowym w pozycjach: I,7,8,9, 10, II,12,13,14,15,16.

W załącznikach do zawartej umowy, wysokość dofinansowania stanowiła 68,65%o kosztów

całkowitych realizowanego zadania. Przewidywany, całkowity koszt realizacji zadania wynosił

3.059.430,00 zł. (słownie trzy miliony, pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta trzydzieŚci złotych,

zero groszy). Środki własne stanowiły 3I,35oń całkowitych kosztów realizacji planowanego

zadania. Kwota kosźów pośrednich w wysokości 155.000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt pięĆ

tysięcy złotych, zero groszy) stanowiła 7,97oń kosźów bezpośrednich, finansowanych ze Środków

dotacji.

W przyjętym/przedstawionym rozlliczeniu, wysokość dofinansowania stanowiła 67,39 oń

kosztów całkowitych realizowanego zadania. Przewidywany całkowity kosź realizacji zadaria

wyniósł: 2 932 432,56 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące cńerysta

trzydzieści dvła złote, pięódziesiąt sześó groszy). Środki własne stanowiły 30,59i0 całkowitych

kosztów rea|izacji planowanego zadania. Z rozliczeniarzeczowo - finansowego kosźów zadaiia

oraz ewidencji księgowej wynika, że łączne koszty pośrednie f,rnansowane ze środków dotacji

wyniosły: 140.995,14 zł (słownie: sto cńerdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięó

złotych, cźernaście groszy) co stanowiło 7,73oń kosźów bezpośrednich,finansowanych ze Środków

dotacji.

W związku z povlyższym stwierdzono, że naruszone zostały przez PZKoI postanowienia

zawartej umowy w zakresie § 2 ust. 8 o treści: ,,W przypadku gdy całkowity kosź realizacji zadania

publicznego przedstawiony w zńąozniku nr 6 będzie niższy niZ określony w zńączniku nr 2, kwota

dotacji podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu"- całkowity kosż realizacji zadania uległ

zmniejszeniu z kwoty w wysokości: 3.059.430,00 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięĆ
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tysięcy, czterysta trzydzieści złotych, zero gtoszy) do kwoty w wysokości:2932432,56 ń
(słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące, czterysta trzydzieści dwa złote,

pięćdziesiąt sześć groszy) dotacja uległa zmniejszeniu z kwoty:2100 000,00 zł (słownie: dwa

miliony sto tysięcy, zęro groszy) do kwoty: 1965 840,85 zł (słownie: jeden milion dziewięóset

sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset czterdzieści złoĘch, osiemdziesiąt pięć groszy).

W wyniku wskazanych wyżej okoliczności,należy stwierdzić, że:

- zewzględu na wykazanie różnic pomiędzy deklarowanymi kwotamiprzeznaczonymi narealizację

zadania, określonymi w zŃącznikach, stanowiących integralną część umowy oraz przedstawionymi

w rozliczeniu,

- braku inicjatywy ze strony PZKol w trakcie realizacji zadarlia, zmierzającej do uzgodnienia

i wprowadzenia zmian w postaci aneksu w zakresię dopuszczonym postanowieniami umowy (§ 2

ust. 3),

- braku dokonania zwrotu kwoty części dotacji w wymaganym terminie (§ 9 ust. 2 umowy),

Organ administracji publicznej, podjął postępowanie w sprawie zwrotu części dotacji w zwiryku ze

stwierdzeniem w części niewykorzystania dotacji oraz wykorzystania dotacji w sposób niezgodny

z przęznaczeniem przęz P ZKol w terminie określonym postanowieniami umowy.

Konieczność zwrotu części dotacji z powodu jej niewykorzystania, zostńa stwierdzona w wyniku

zaistniałych nieprawidłowości, zatówno w postaci nierespektowania postanowień umowy jak

i w zakresie rozliczenia zadania. Podczas weryfikacji dokumentów przekazanego pIzez PZKoI

rozliczenia z wykonania zadaria, stwierdzono, ze:

l) pomniejszono udział środków własnych procentowo określonych, przeznaczonych na

realizacje zadania z 3l ,35 oń na 30,59 oń 
;

2) na skutek zmiany określonej w pkt.l, zgodnie z § 2 pkt. 8 umowy, kwota dotacji ulega

proporcjonalnemu zmniejszeniu do kwoty 1.965.840,85 zł (słownie: jeden milion dziewięóset

sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset czterdzięści złotych, osiemdziesiąt pięć groszy);

3) w preliminarzu stanowiącym zńącznik nr 3 do umowy ustalono kwotę kosztów pośrednich

w wysokości 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, zęro groszy), co

stanowiło 7,97Yo kosźów bezpośrednich finansowanych zę środków dotacji. Z rozliczenia

rzęczowo - finansowego kosztów zadania oraz ewidencji księgowej wynika, że łączne kosźy

pośrednie finansowane ze środków dotacji, wyniosły: 140.995,14 zł,(słownie: sto cźerdzieści

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, cńemaście groszy), co stanowiło 7,73Yo kosźów

bezpośrednich, finansowanych ze środków dotacj i.

4) procentowy udział dotacji w odniesieniu do całkowitego kosźu realizacji zadania uległ

zmniejszeniu z 68,65 %o na 67 ,39Yo;.

5) na skutek zmiarry określonej w ww. pkt. 4, zostń naruszony § 3 pkt. 4 obowiązującej

umowy;
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6) zgodnie z § 3 pkt. 3 umowy, procentowy udział dotacji w całkowitych kosźach realizacji

zadaria publicznego wynosi nie więcej niż 7 0%o ;

1) zgodnie z § 3 pkt. 3 umowy zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udziŃ

dotacji w całkowitych kosźach realizacji zadania publicznego przedstawionych w zńączniku nr

2 do umowy otaz załączniku nr 6 przekazanym do rozliczenia.

8) w § 9 ust. 2, umowy na realizację zadania, określono termin zwrotu niewykorzystanej

dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w § 2 ust. 1 umowy, dnia wykonaniazadania, którym

to dniem był dzień 31 grudnia 2017 r. Termin zwrotu części dotacji w wysokości: 58 879,15 zł

(słownie: pięódziesiąt osiem tysięcy, osiemset siedemdziesiąt dziewięc złotych, piętnaście groszy)

z powodu jej niewykorzystania, upłynął więc w dniu 15 stycznia 2018 r. Zwtotu dotacji

w przytoczonym terminie nie dokonano.

W dniu 12 marca 2018 r., skierowano pismo: znak: DS l43l0l150l20l7.47 do PZKol -

,,Informację o przyjęciu rozlriczenid', zawierające informację o kwocie niewykorzystanej dotacji,

przypisanej do zwrotu oraz termin jej zwrotu - 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania od

którego zostaną naliczane odsetki tj. od dnia: 31 grudnia 2017 r.PZKol zostń wiec poinforrnowany

o przypisanej do zwrotu kwocie.

W wyniku wskazanych wyżej okoliczności. należy stwierdzić. że:

- ze względu na wykazanie różnic pomiędzy deklarowanymi kwotami przeznaczonymi na realizację

zadania, określonymi w załącznikach stanowiących integralną część umowy oraz przedstawionymi

w rozliczeniu,

- braku inicjatywy ze strony PZKoL, w trakcie realizacji zadania, zmierzĄącej do uzgodnienia

i wprowadzęnia zmian w postaci aneksu w zakresie dopuszczonym postanowieniami umowy (§ 2

ust, 3),

- braku dokonania zwrotu kwoty dotacji w wymaganym terminie (§ 9 ust. 2 umowy),

dotacja przyznana PZKol w części dotyczącej kwoty w wysokości: l34159,15 zł (słownie: sto

trzydziesci cńery tysiące, sto pięódziesiąt dziewięć złotych. piętnaście groszy) zostŃa uznana za

niewykorzystaną.

Ze względu na zwTot kwoty dotacji w wysokości: 75 280,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięc

tysięcy, dwieście osiemdziesiąt zł, zero groszy) w dniu 28 grudnia 20IJ r., do zwrotu pozostaje

z tytlńu niewykorzystania, kwota dotacji w wysokości: 58 879,15 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem

tysięcy o siemset siedemdziesiąt dziewi ęć złoty ch, piętnaście gro szy).

Realizacja omawianego zadańązostałapoddana przezOrgan - Departament Kontroli i NadzonĄ

wchodzący w skład stuktury orgańzacyjnej ministerstwą (nłany dalej: DKN) kontoli doruźnej,

przeprowadzanej w terminie odż3 pużdńemtka}}l7 t. do dnia 23 marca 2018 r. w wyniku której,
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zostało sporządzone sprawozdanię z kontrolil8 z dnia 18 czerwca 2018 r. Sprawozdanie z kontroli

PZKol, otrrymał w dniu 22 czerwca 2018 r. jako przesyłkę poleconą za mwotnym potwierdzęniem

odbioru. Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej19 ,,kierownik jednostki

kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma prawo

przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to rea|izacji ustaleń kontroli." Zprzysługującego

prawa PZKo| nie skorzystał.

W trakcie kontroli, poddano sprawdzeniu całośó wydatków finansowanych ze środków

dotacji, udokumentowanych 440-ma dowodami księgowymi, w tym 135-ma fakturami

i rachuŃami oraz innymi dokumentami w tym: listy płac, potwierdzenia przelewów bankowych

itp. Przeprowadzając analizę wydatków w trakcie kontroli, zau:ważono, że: w ramach zadania

o dofinansowanie przewidyrvano zakup m.in. 653 sztuk rowerów. Z uwagi na zawieszenie

w 2017 r. dzińalności szkółki kolarskiej w Nowej Soli, PZKol w wyniku przetarguzD zavłarł

umowy na zakllp 646 rowerów. Zamówienie, wykonawca realizował na podstawie dwóch umów:

umowy na zakup i dostawę 342 rowerów szosowych, zawartej w dniu 30 września 2017 r.Ż|

i umowy na zakup i dostawę 304 rowerów MTB, zawartej w dniu 30 września 2017 r.22.

W ww. umowach nie określono konkretnej daty dostawy rowerów. Wystawienie faktury miało

nastąpić, zgodnie z postanowieniami umóq po dokonaniu protokolarnego odbioru rowerów.

Zarząd PZKol, mając na uwadze fakt, iż umowy na dostawę rowerów zostały zawarte dopiero

w miesiącu wrześniu 20I] r., a komponenty do ich produkcji importowane są zkłajów azjatyckich,

w dniu 6 listopada 2017 r. podjął uchwałę, przesuwającą termin dostawy rowerów na dzięń

28 lutego 2018 r. Związek jednak nte za:warł z wykonawcą aneksów do ww. umów. Do dnia

28 lutego 2018 r. rowery do PZKol nie zostały dostarczone. Pismami zdnia14 i28 marca 2018 r.

wykonawca poinformował Zwtązek, że rowery będą przekazywane do poszczególnych szkółek

kolarskich sukcesywnie w miarę ich wykonania, najpożniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. W terminie

tym do szkółek kolarskich, zostało przekazanych 346 rowerów (91 szosowych i 255 MTB)

z ogólnej ilości 636 zakupionych rowerów, co stanowi 54,400^ realizacji zamówienia. Do dnia

zakończeniarealizacji. dofinansowanego w ramach udzielonej dotacji zadania:31 grudnia 2017 i,,

zamówienie nie zostało ztealizowane.

Z ewidencji księgowej jak i faktycznych dowodów księgowych wynika, żę PZKoI zakupił 636

sztŃ rowerów, tj. o 17 rowerów mniej niZ określono we wniosku o dofinansowanie. Siedem

rowerów - w związku z zawieszenięm dziŃalności szkółki w Nowej Soli, 10 rowerów - w związku

zrezygnacją z zakupu rowerów przęz szkółki w wojewódawie opolskim. Zapłata pełnej kwoty,

" DKN-WK. 093.4.2017 .pĘ UNp:52733
|9 Dz.IJ.Nr l85, poz.1092
20 w trybie art.701 i703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. z}}llr.,poz. 1025)
21 umowa nr 147lSzKo|.lPPl:W20l72' umowa nr 034/SzKol./PRIł20l7
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należnej za dostawę rowerów, nastąpiła przed ich faktycznym dostarczeniem, co stanowiło

naruszenie art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie zktorym wykorzystanie dotacji

następuje ptzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacj a była udzielona. Z tytułu zakupu

mniejszej ilości rowerów PZKol w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał zwrotu do ministerstwa kwoty

14.455,00 zł (słownie: cźernaście tysięcy, cńerystapięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy).

Kosź całkowity zakupu rowerów wynosił 780.050,02 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy,

pięĆdziesiąt złotych, dwa grosze). W myśl zasady proporcjonalności określonej w § 3 ust. 3 i 4
umowy o dofinansowanie, koszt dofinansowania zadartia publicznego powinien wynosić 70%

wartoŚci zadaria - kwota dofinansowania rowerów wyniosła więc: 546.035,01zł. (słownie: pięćset

cztęrdzięści sześć tysięcy, trzydzieści pięć złotych, jeden grosz). Po uznaniu kwoty dofinansowania

zakupu rowerów zwróconą do ministerstwa (14.455,00 zł), do zwrotu pozostaje kwota 531.580,01

zł (słownie: pięćset trzydzieścijeden tysięcy, pięćset osiemdziesiąt złotych,jeden grosz) jako kwota

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem . Zvlrotu powyższej kwoty nalężało dokonaó

w terminie 15 dni od dnia doręczenia sprawozdania z kontroli. Sprawozdanie z kontroli doręczono

PZKol w dniu 22 czerwca 2018 r. Termin do zwrotu ww. kwoĘ dotacji wykorzystanej niezgodnie

Z Przeznaczeniem, upłynął więc w dniu 6 lipca 2018 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji

ww. kwota nie została zwrócona.

Wobec przypisania kwot dotacji niewykorzystanej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie

z Ptzeznaczeniem do zwrotu orM z uwagi na brak dokonania zwrotu, Organ administracji

publicznej, zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2018 r., znak: DS.4301.224.2OI8.I (UNP:2018-

59591), podjął z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie

Z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości przez PZKol. Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania doręczono stronię w dniu 19 lipca 2018 r. W piśmie tym, Organ

naPodstawie art. 10 § l K.p.a. poinformował stronę o możliwości wypowiedzęnia się

co do zebranych dowodów i materiałów orM zgłoszonych żądń, celem zagwaraŃowania

uczestnictwa w postępowaniu na kazdym jego etapie. Z przysługującego prawa PZKol nie

skorzystał.

W niniej szym postępowaniu poddano analizię następuj ącą dokumentacj ę :

l. wniosek o dofinansowanie realizacji zadania: ,,Wspieranie projektów upowszechniania

sportu dzieci i młodzięży realizowanych przez polskie związki sportowe'' w ramach

programu: ,,Sport Wszystkich Dzieci" z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - ,,Narodowy

program rozwoju kolarstwa poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkółkach

kolarskich" z dnia 4 kwietnia 2017 r. (UNP: 28558) wraz z załącznikami;

ż. pismo zdnia2l kwietnia 2077 r.,znak: DS/43I0Ą50|20I713;

3. umowę 20I7l02l2l0024lSub.B/DS-SWDlI2l}lPL z 29 mĄa 201] r. wraz z zńącznikalni
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(zaktualizowanym wnioskiem z 16 maja 20917 r., UNP: 41870), stanowiącymi integralną

część umowy;

dwa dokumenty: zlecęnia realizacji płatności z dnia 29 maja 2017 r., znak: DS.-

4310111012017136 (I"INP: 449S3) z terminem wypłat: 6 częrwca 2017 r. i l września

2017 r.;

Pisrno PZKol z 18 lipca 2017 r.,L.dz.21712017 (data wpływu: 18 lipca 2017 r., UNP:

60073);

Aneks Nr l z dnia 22 sierpnia 2017 r. do umowy 20I7l02l2l0024lSub.B/DS.-

SWD/I2/MPI z29 maja20l7 r.;

pismo PZKol z 13 listopada 2017 r., L.dz. 39512017 (data wpływu: 13 listopada 2017 r.,

LINP: 03322);

8. oraz Aneks Nr 2 z dnia 15 listopada 20I7r. do umowy 20I7l02l2l0024lSub.B/DS.-

SWD/l2lMPl z29 maja20l7 r.;

9. dokumenty PZKol: rozliczenie końcowe udzielonego dofinansowania z20 lutego 2018 r.,

L.dz. 99 1201 8 (UNP: 2t9aQ;

10. informację o przyjęciu rozliczenia z Iż marca 2018 r. (znak: DS/43 l0l150l2017 .47) wTaz

z dokumentacjarozliczeniową, znajdujące się w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy ulicy
Senatorskiej 12 w Warszawie;

11.sprawozdanie z kontroli z dnia 18 czerwca 20I8r. r. (znak DKN_WN.093.4,20I7.ąą,

unp:52733) wystawionę przęz Departament Kontroli i Nadzoru dot. kwoty przypisanej do

zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej na podstawie umowy

wymienionej w punkcie 3;

12. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 lipca 2018 r., znak:

DS.430 1 .224.2018.| (UNP:20 l 8-5959 l ).

W wyniku przeprowadzonego postępowania uznano, że kwota dotacji w wysokości:

590 459,16 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy, czterysta pięćdziesiąt dziewięć złoĘch,
szesnaŚcie grosry) wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, podlega

zrryrotowi przzezPZKolnarzecz Organu i powinna zostać zwrócona na konto ministerstwa.

Zgodnie z § 14 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sportu

i Turystyki z dnia 25 wrzęśnia 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801): ,,Do umów o dofinansowanie realizacji zadań, o których

mowa w ust. 1, ze środków Fundusz|t, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

stosuje się przepisy dotychczasowe.". W niniejszej sprawie umowa zostńa za,wartaw dniu 29 maja

2017 r., zatem ptzed wejściem w życie rczporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia

4.

5.

6.

7.
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25 września 20l'l r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

(Dz. U. poz. 1801). Przepisy dotychczasowe, stanowiły przepisy rozporządzenia Ministra Sportu

i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ptzekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej (Dz. U. poz.225ż), Zgodnie z § 14 ust. 3 tego rozporządzenia:,,W przypadku

stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniemo pobrania nienależnie

lub w nadmiemej wysokości oraz w odniesieniu do nvrotu dofinansowania niewykorrystanego

stosuje się przepisy ustawy z dnia27 sierpnia2009 r, o finansach publicznych (Dz.U. zż0l3 r. poz.

885, zpóźn. zm.) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.".

Zgodnie z art. 168 ust.l u.f.p.: ,,Dotacje udzielone z budZętu państwa w części

niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu

wydanym na podstawie art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budZetu pństwa odpowiednio do

dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tym

rozporządzeniu, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6." . Natomiast artykuł 15 1 ust. 2 pkt.6 stanowi:

umowa, którą przyznafio dotację, powinna określać: ,,termin zwrotu niewykorzystanej części

dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania (...)".

W umowie zdnial9 maja20l7 r., dniem wykonania zadania był: 31 grudnia 2017 r. -

określony w § 2 ust.1 postanowień umowy. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają nolmy

zawarte w ww. art. l51 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, tak więc termin naliczenia odsetek dla dotacji

niewykorzystanej należy określić po upływie 15 dni od dnia 31 grudnia 2017 t.- odsetki należy

naliczac od dnia 16 stycznia 2018 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 168 ust. 4 u.f.p.: ,,Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę

za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek

beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.". Przedmiotowa część dotacji nie została

wydatkowana i nie zostŃa również zwrócona na konto organu-zleceniodawcy. Stosownie zaś do

art. 168 ust. 3 ,,Od kwot dotacji zwróconych po terminie w ust. 1 lub ust. 2 na|icza się odsetki

w wysokości określonej jak dlazaległości podatkowych ..." Z hipotezy ust. 1 zawartego w art. 168

u.f.p. wynika, że zwrotowi podlega ta częśó dotacji, która nie zostńa wykorzystana a beneficjenl,

któremu dotacja zostńa udzielona nie udowodnił, żę ją wykorzystał, czy|i, że nastąpiła fakłyczna

zapłata za zadarię albo za realizację wskazanych w przepisach celów, na które dotacja została

udzielona. Z postanowień z ust. 4 aft. 168 u.f.p. natomiast wynika, że dla oceny wykorzystania

dotacj i i stotne znaczęnię ma zapłata za zr ealizowane zadanie pub l i czne.

Natomiast, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 u.f.p., dotacje udzielone z budżetu pństwa

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

podlegają zwrotowi do budzetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla

zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.

1 pkt 1 lub pkt 2 tegoż artykułu. Zwrotowi do budżetu pństwa podlega ta częśó dotacji, która
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została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana

w nadmiernej wysokości (art. 169 ust. 4 u.f.p.).

W myśl urt. 169 ust. 5 u.f.p. odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budZetu pństwa na|icza

się, począwszy od dnia:

,,I) przekazaniaz budzetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem,

2) ..."

W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w art. 169 ust. 1 u.f.p.,

organ lub inny dysponent części budżetowej, który udzielił dotacji, wydaje decyzję określającą

kwotę ptzypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki (art. 169 ust. 6 u.f.p.).

W następstwie powyższego, zgodnie z § 9 ust. 2 umowy nr. 20I7l0212l0024lSub.B/DS.-

SWD/\2/MPI z29 majaż0l7 r., zwrot powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania

zadania publicznego. W omawianym przypadku z:wrot niewykorzystanej części dotacji powinien

nastąpić zatem do dnia 15 stycznia 2018 r.

W przypadku zwrotu kwoty dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczenięm. odsetki

naliczane są, jak dla zobowiązańpodatkowych, od dnia przekazaria dotacji, zgodnie z art. 169 ust,

1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 u.f.p. w terminie 15 dni od dnia doręczenia sprawozdania z kontrolri. Zuwagi

na brak dokonania przęzPZKol zwrotu kwoty dotacji, wykorzystanej niezgodnie zprzeznaczeniem

w terminie 15-tu dni od daty doręczenia ww. sprawozdania z kontroli, organ administracji

publicznej - Minister Sportu i Turystyki, był ustawowo zobligowany do wydania decyzji

w przedmiocie zwrotu dotacji z określeniem terminu od którego nalicza się odsetki. Wypełniając

ww. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 1 pkt 1 u.f.p., dotacje udzielone z blldżetu pństwa

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

podlegają zwrotowi do budZetu państwa wnaz z odsetkami w wysokości określonej jak dla

zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa

w pkt 1. W myśl art. 169 ust. 4 u.f.p., zwrotowi do budZetu państwa podlega ta część dotacji, która

została wykorzystana niezgodnie z przęznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana

w nadmiemej wysokości. Stosownie do art. 169 ust, 5 pkt 1 u.f.p., odsetki od dotacji podlegających

zwrotowi do budżetu pństwa nalicza się, począwszy od dniaprzekazaniaz budZetu państwa dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczęniem. Zgodnie z art. 169 ust. 6 u.f.p., w przypadku

niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. I oraz w art. 150 pkt 5, art.151 ust.

ż pkt 6, art. 168 ust. ! i 2, organ lub inny dysponent części budZetowej, który udzielił dotacji,

wydaje decyzję określającą kwotę ptzypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

Jak zauvłażył Naczelny Sąd_Administracyjny w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r.,Ż3 środki

przyznane w ramach dotacji mają ,,znaczony" charakter i podmiot je otrzymujący nie ma swobody

" .ygn. akt II GSK 159ll3
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została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana

w nadmiernej wysokości (art. 169 ust. 4 u.f.p.).

W myśl art. 169 ust. 5 u.f.p. odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budZetu państwa nalicza

się, począwszy od dnia:

,,I) przekazaniaz budzetu pństwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaazeniem,

2) ..."

W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w tęrminie, o którym mowa w art. 169 ust. 1 u.f.p.,

organ lub inny dysponent części budżetowej, który udzielił dotacji, wydaje decyzję określającą

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ndricza się odsetki (art. 169 ust. 6 u.f.p.).

W następstwie powyższego, zgodnie z § 9 ust. 2 umowy nr. 20I7l02I2l00ż4lSub.B/DS.-

SWD/12/MPI z 29 maja 2017 t., zwrot powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania

zadania publicznego. W omawianym przypadku zwrot niewykorzystanej części dotacji powinien

nasĘpić zatem do dnia 1 5 stycznia 20 1 8 r.

W przypadku zwrotu kwoty dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem. odsetki

naliczane są, jak dla zobowiązńpodatkowych, od dnia przekazaria dotacji, zgodnie z art. 169 ust.

1pktliust.5pktlu.f.p.wterminie15dnioddniadoręczeniasprawozdaniazkontroli.Zuwagi

na brak dokonania przezPZKoI zwrotu kwoty dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

w terminie 15-tu dni od daty doręczenia ww. sprawozdania z kontroli, organ administracji

publicznej - Minister Sportu i Turystyki, był ustawowo zobligowany do wydania decyzji

w przedmiocie zwrotu dotacji z określeniem terminu od którego nalicza się odsetki. Wypełniając

ww. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 1 pkt 1 u.f.p., dotacje udzielone z budżętu pństwa

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

podlegają zwrotowi do budZetu państwa wnaz z odsetkami w wysokości określonej jak dla

zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa

w pkt 1. W myśl art. 169 ust. 4 u.f.p., zwrotowi do budZetu państwa podlega ta część dotacji, która

zostńa wykorzystana niezgodnie z przęznaazeniem, nienależnie udzielona lub pobrana

w nadmiernej wysokości. Stosownie do art. 169 ust, 5 pkt 1 u.f.p., odsetki od dotacji podlegających

zwrotowi do budżetu państwa nalicza się, począwszy od dniaprzekazaniaz budZetu pństwa dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczęniem. Zgodnie z art. 169 ust. 6 u.f.p., w przypadku

niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. I oraz w art. 150 pkt 5, art.151 ust.

2 pkt 6, aft. 168 ust. I i 2, organ lub inny dysponent części budzetowej, który udzięlił dotacji,

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

Jak zauważył Naczelny Sąd_Administracyjny w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r.,Ż3 środki

ptzyznanę w ramach dotacji mają ,,znaczony" charakter i podmiot je otrzymujący nie ma swobody
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(Dz.U. Nr 221, poz.2193, zpóźn. zm.) wpis stosunkowy od skargi zależy od wysokoŚci naleŻnoŚci

pieniężnej objętej zaskarżonp aktem i wynosi:

1) do 10 000 zł _ 40ńwartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż l00 ńi

2) ponad 10 000 zł do 50 000 zł - 3% wartości przedmiotu zaskarżenia. nie mniej jednak niŻ

400 zł;

3) ponad 50 000 zł do 100 000 zł _ ż% wartości przedmiotu zaskarżęnia. nie mniej jednak niz

I 500 zł;

4) ponad l00 000 ń _ t% wartości przedmiotu zaskarżęnia. nie mniej jednak niZ 2 000 zł

i nie więcej niż 100 000 zł.

Strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa PomocY na

zasadach określonych w rozdziale 3 dzińu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. zż0|7 r.,poz.1369 ).

Na podstawie art. |27a w związku z art. I27 § 3 K.p.a. strona może w trakcie biegu terminu do

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Ministra Sportu i TurystYki zrzec się

prawa do ńożęńawniosku o ponowre rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Ministrowi SPortu

i Turystyki oświadczenia o zrzeczenhl się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o Ponowne

rozpatrzenie sprawy przęz stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i Prawomocna,

W przypadku skutecznęgo zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzente sPraWY, nie będzie

mozna wnieść wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ani zaskarżyć decYzji do sądu

administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed

z żądaniemwszystkich stron lub jeże|i

Otrzymuia:

- Polski ZwiązekKolarski-l egz,

- Ala-3 egz.
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