
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/612/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na utworzenie i prowadzenie Centrum 

Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa dolnośląskiego, sposobu rozliczania 

dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.

1)
) 

oraz art. 221 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.

2)
), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzie-
lenie dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora 
finansów publicznych i niedziałającemu w celu osią-
gnięcia zysku na realizację zadania Województwa 
Dolnośląskiego polegającego na utworzeniu i prowa-
dzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
(COIE) na terenie województwa dolnośląskiego 
w latach 2012−2015, sposób rozliczania dotacji oraz 
sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.  

§ 2. 1. Zlecenie zadania nastąpi w trybie otwarte-
go konkursu ofert.  

2. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie interne-
towej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego.  

3. Termin do składania ofert nie może być krót-
szy niż 7 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłosze-
nia, o którym mowa w ust. 2.  

§ 3. Oferta zawiera w szczególności:  
1) informację o zrealizowanych przez oferenta zada-

niach publicznych, odpowiadających pod wzglę-
dem rodzaju, złożoności oraz wartości zadaniu ob-
jętym procedurą konkursową;  

2) informację o posiadanych zasobach rzeczowych 
i kadrowych umożliwiających wykonanie zadania.  

§ 4. 1. Oferty złożone w terminie do składania 

ofert, podlegają ocenie pod względem formalnym 

i merytorycznym.  

2. Oferty złożone po terminie do składania nie 

będą rozpatrywane.  

§ 5. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następują-

ce kryteria:  

1) zgodność celów zleconego do realizacji zadania 

z celami statutowymi oferenta;  

2) merytoryczne przygotowanie oferenta do realizacji 

zadania.  

§ 6. Zarząd Województwa Dolnośląskiego doko-

na wyboru oferty w formie uchwały w terminie nie 

dłuższym niż 15 dni od daty wyznaczonej na złożenie 

ofert, a informację o wyborze zamieści niezwłocznie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie interne-

towej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnośląskiego.  

§ 7. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi 

na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej 

pomiędzy Województwem Dolnośląskim a oferentem, 

którego oferta została wybrana.  

§ 8. 1. Podmiot, któremu zostanie zlecone do re-

alizacji zadanie, jest zobowiązany przedstawiać rozli-

czenia okresowe i roczne przekazanej dotacji w da-

nym roku kalendarzowym oraz raport końcowy 

z wykonania zadania.  

2. Rozliczenie dotacji składa się z części:  

1) finansowej zawierającej w szczególności informa-

cje dotyczące wydatków objętych rozliczeniem, 

kwoty niewykorzystanego dofinansowania i odse-

tek bankowych narosłych na rachunku wraz załą-

czonymi dokumentami księgowymi potwierdzają-

cymi poniesione wydatki, tj. kopie faktur, rachun-

ków lub innych dokumentów o równoważnej war-
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tości dowodowej, potwierdzających poniesione 

wydatki, wyciągi z rachunku bankowego potwier-

dzające dokonanie zapłaty, kopie dokumentów po-

twierdzających poniesione koszty osobowe, w tym 

listę płac lub wyciąg z listy płac wraz z podsumo-

waniem, listy kosztów pochodnych od wynagro-

dzeń, deklaracje ZUS-DRA, przelewy wynagro-

dzeń netto Ekspertów, zbiorcze przelewy wszyst-

kich składek ubezpieczeniowych, zbiorcze przele-

wy podatku dochodowego, karty czasu pracy Eks-

pertów, kopie dokumentów potwierdzających do-

konanie innych zakupów przewidzianych w umo-

wie o udzielenie dotacji, tj. rynkowe rozeznanie 

cenowe, umowy oraz protokoły odbioru;  

2) sprawozdawczej zawierającej w szczególności 

informacje dotyczące zrealizowanych działań, 

w tym osiągniętych wskaźników rezultatu oraz 

problemów napotkanych w trakcie realizacji zadań 

wraz z uzasadnieniem przyczyn ewentualnego nie-

zrealizowania zadań lub nieosiągnięcia wskaźni-

ków rezultatu.  

3. W przypadku, gdy rozliczenie zawiera braki 

lub błędy, podmiot jest obowiązany do złożenia po-

prawionego i uzupełnionego rozliczenia, w terminie 

wskazanym przez Województwo w umowie o przeka-

zanie dotacji.  

4. Województwo może poprawić w rozliczeniu 

realizacji zadania oczywiste omyłki pisarskie lub ra-

chunkowe, bez konieczności wzywania podmiotu do 

uzupełniania lub korygowania rozliczenia. Woje-

wództwo nie może poprawiać ani uzupełniać:  

1) zestawienia dokumentów potwierdzających ponie-

sione i objęte rozliczeniem wydatki, o ile nie doty-

czy to oczywistych omyłek pisarskich i rachunko-

wych;  

2) załączonych kserokopii dokumentów potwierdza-

jących poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to 

oczywistych omyłek w opisie załączonych ksero-

kopii dokumentów.  

5. Każdorazowo umowa na przekazanie dotacji 

celowej określi szczegółowe zasady i tryb przekazy-

wania i rozliczenia dotacji w danym roku kalenda-

rzowym.  

§ 9. 1. Podmiot realizujący zadanie jest zobowią-

zany poddać się kontroli dokonywanej przez Woje-

wództwo oraz inne podmioty uprawnione do jej prze-

prowadzenia w celu sprawdzenia poprawności wydat-

kowania środków oraz udostępnić na żądanie tych 

instytucji wszelką dokumentację związaną z realizo-

wanym zadaniem.  

2. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzi-

bie podmiotu, jak i w miejscu realizacji zadania.  

3. Wszystkie czynności związane z kontrolą re-

guluje umowa na przekazanie dotacji celowej na dany 

rok kalendarzowy.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa Dolnośląskiego.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Dolnośląskiego: 

Jerzy Pokój

____________________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227,  

poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 

2) 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,  

poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 
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