Zarządzenie Nr 708/2012
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 03 września 2012 roku.

w sprawie

zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu
Gminy Budzyń dla samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12
i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządzam, co następuje:

§ 1 . Ustalam zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
z budżetu Gminy Budzyń dla samorządowej instytucji kultury, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Instytucji Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 708/2012
Wójta Gminy Budzyń z dnia
03 września 2012 roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY BUDZYŃ DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
I. Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w niniejszych zasadach używa się pojęcia Organizator, należy przez to
rozumieć organizatora w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Samorządowa instytucja kultury może ubiegać się corocznie o udzielenie dotacji na
cele określone w art. 12 ustawy wymienionej w pkt.1.
II. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotowej
1. Samorządowa instytucja kultury ubiegająca się o przyznanie dotacji obowiązana
jest do przedłożenia, w terminach i zakresie określonym każdorazowo przez
Organizatora projektu planu finansowego na dany rok budżetowy (w planie
finansowym należy wyodrębnić poszczególne składniki zgodnie z art. 31 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
2. Wysokość dotacji rocznej na działalność samorządowej instytucji kultury ustalona
zostaje w oparciu o złożone projekty planów po uwzględnieniu możliwości finansowych
Gminy.
3. Wysokość dotacji rocznej dla samorządowej instytucji kultury określa Organizator w
uchwale budżetowej na dany rok, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z
2012 r., poz. 406).
4. Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan finansowy,
zatwierdzony przez dyrektora jednostki.
5. Korekty planów finansowych mogą być dokonywane przez dyrektora samorządowej
instytucji kultury, jeśli nie zwiększają wielkości dotacji z budżetu Gminy.
6. W uzasadnionych przypadkach instytucja kultury może złożyć wniosek o zwiększenie
lub zmniejszenie dotacji podmiotowej do Wójta Gminy Budzyń w terminie
umożliwiającym dokonanie odpowiednich zmian w budżecie Gminy.

III. Zasady przekazywania dotacji podmiotowej przyznanej samorządowej instytucji
kultury
1. Dotacja na działalność bieżącą przekazywana jest sukcesywnie na podstawie
składanych zapotrzebowań przez jednostkę.
IV. Zasady rozliczania dotacji podmiotowej przyznanej samorządowej instytucji
kultury
1. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji powinno nastąpić zgodnie z przepisami art. 251 i
252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zmianami).
2. Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok ubiegły samorządowa instytucja kultury
sporządza na podstawie faktycznie poniesionych wydatków oraz prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Ustalam wzór rozliczenia rocznego dotacji podmiotowej stanowiący załącznik nr 1 do
zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu
Gminy Budzyń dla samorządowej instytucji kultury.
4. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest do:
1) pełnej realizacji zadań statutowych,
2) racjonalnego, celowego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi z
zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
3) stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
V. Postanowienia końcowe
1. W przypadku braku realizacji planowanych zadań merytorycznych, Organizator
zachowuje prawo do:
1) wprowadzenia do planu instytucji nowego zadania w granicach uprzednio
przyznanej dotacji,
2) zmniejszenia planowanej dotacji na dany rok.
2. Organizator ma prawo kontroli wydatkowania środków finansowych samorządowej
instytucji kultury.

Załącznik Nr 1 do zasad przyznawania,
przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
z budżetu Gminy Budzyń dla samorządowej
instytucji kultury

………………………………………………… Budzyń, dnia ………………………………
Nazwa i (pieczątka ) jednostki organizacyjnej
sporządzającej rozliczenie dotacji

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA……………… ROK

I.

Stan środków pieniężnych dzień 01 stycznia ………r.

………………………

II.

Uzyskane przychody własne

………………………

III.

Wysokość dotacji otrzymanej z Gminy Budzyń

………………………

IV.

Razem środki ( I+ II + III)

………………………

V.

Wydatki łącznie
w tym:

………………………

a) wydatki finansowane otrzymaną dotacją

….……………………

b) wydatki finansowane przychodami własnymi

.......…………………

VI.

Dotacja do zwrotu ( III - Va )

VII.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia………r.

……………………………………..
Dyrektor

….……………………
…..………………….

………………………………….
Główny księgowy

