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Legnica, 27.04.2020 r.

Organizacje pozarządowe

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz
zapytaniami dotyczącymi rozliczania otrzymanych dotacji na realizację zleconych zadań
publicznych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje, że
zgodnie z art. 15 zzl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), istnieje możliwość
przedłużenia terminów składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, rozliczania
dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz
uznania za zasadne poniesionych wydatków na sfinansowanie działań, które zostały odwołane
w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.
Wobec powyższego proszę o przeanalizowanie zawartych umów pod względem
możliwości ich realizacji w dotychczasowym brzmieniu. Jeżeli zachodzi konieczność zmiany
zapisów umowy w zakresie formy realizacji zadania tj. terminów realizacji zadania
publicznego, harmonogramu, kosztorysu i rezultatów, niezbędne będzie sporządzenie aneksu
do umowy. Proszę o zgłaszanie takich zmian i przesłanie informacji drogą elektroniczną
na jeden z podanych adresów e-mail: zrutka@legnica.eu, kseifert@legnica.eu lub
hzdanowicz@legnica.eu .
Każda umowa będzie analizowana indywidualnie ze względu na różnorodną specyfikę
realizowanych zadań publicznych. Kontakt telefoniczny: 76 72 12 238, 76 72 12 235.
Przypominam, że zgodnie z zapisem § 4 zawartych umów na realizację zadań
publicznych dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu
w następujący sposób: jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu
z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej
pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego
zwiększenie o więcej niż 15%. Zwiększenie wydatku o więcej niż 15% wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.
Ponadto informuję, że dopuszcza się zmiany umów polegające m. in. na:
1) przeprowadzaniu treningów on-line za pomocą komunikatorów społecznych. W tym
przypadku również należy udokumentować zajęcia w dzienniku zajęć. Dodatkowym
sposobem monitorowania takich zajęć będzie nagrany film, zdjęcia lub inny sposób
dokumentacji, który winien być przechowywany w wersji elektronicznej na potrzeby
kontrolujących realizację zadania,
2) odpracowaniu zajęć w czasie wakacji (jeżeli zajęcia nie są uwzględnione w umowie –
pismo o aneks do umowy),
3) dokonaniu zakupu sprzętu sportowego na poczet przyszłych zajęć, nie tylko przed
odwołaniem zaplanowanych działań, ale także po ich odwołaniu (co nie powinno być
uznawane za celowe), po uzgodnieniu planowanych zmian w kosztorysie
z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu.
Informuję, że istnieje również możliwość rozwiązania zawartej umowy w drodze
porozumienia w przypadku niemożliwości realizacji zadania publicznego w 2020 r.

