Zarządzenie Nr 119/2014
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury
Książ Wlkp.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 9 pkt. 13, art. 69 ust. 1 pkt. 2, art. 126, art. 128 i art. 247 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 12 i
art. 28 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r poz. 406 ze zmianami) oraz art.9 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowej z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowej instytucji kultury - Centrum
Kultury Książ Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam wzór rozliczania dotacji podmiotowej za rok ubiegły w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Kultury Książ Wlkp.
i Skarbnikowi Gminy Książ Wlkp. w zakresie gospodarki finansowej oraz Kierownikowi
Referatu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Książu Wlkp. w zakresie nadzoru
merytorycznego
§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 15 września 2014 roku.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Książ
Wlkp. dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Książ Wlkp.
§ 1. Ilekroć w zasadach mówi się o:
1. Organizatorze należy przez to rozumieć odpowiednio Burmistrza Książa Wlkp./ Radę Miejską
w Książu Wlkp.
2. Samorządową instytucję kultury należy przez to rozumieć Centrum Kultury Książ Wlkp.
§ 2. 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:
1) programu działalności instytucji na dany rok budżetowy dotyczących zadań merytorycznych
wraz z określeniem szacunkowych przychodów własnych i dotacji, kosztów w tym wynagrodzeń,
zakupów, usług, środków na wydatki majątkowe dotyczących poszczególnych przedsięwzięć
zaplanowanych do realizacji oraz źródeł ich sfinansowania w układzie miesięcznym oraz podanie
stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz stanu należności i zobowiązań,
2) projektu planu finansowego.
2. Materiały wymienione w ust. 1 przekazywane są do Referatu Organizacyjnego i Referatu
Finansowego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
3. Centrum Kultury Książ Wlkp. jest zobowiązane do powiadomienia organizatora o rezygnacji
z wykonania przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji programem działalności na dany rok
budżetowy. W takim przypadku organizator zachowuje prawo do zmiany ( zmniejszenia) dotacji
podmiotowej zaplanowanej na dany rok budżetowy w części przypadającej na realizację tego
przedsięwzięcia lub może ubiegać się o zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu organizatora w
trakcie roku budżetowego w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie można
przewidzieć na etapie planowania dotacji.
4. Wysokość dotacji rocznej na działalność samorządowej instytucji kultury ustalona zostaje
w oparciu o złożone projekty planów po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Organizator
zastrzega sobie prawo określenia środków na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
5. Wysokość dotacji rocznej dla samorządowych instytucji kultury określa Organizator w uchwale
budżetowej na dany rok, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
6. Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest roczny plan finansowy
ustalany przez dyrektora instytucji kultury.
7. Korekty planów finansowych mogą być dokonywane przez dyrektora samorządowej instytucji
kultury, jeśli nie zwiększają wielkości dotacji z budżetu gminy.
8. Korekta planu wynagrodzeń osobowych, zadań i zakupów inwestycyjnych oraz remontów
finansowanych z dotacji, może nastąpić na uzasadniony wniosek dyrektora samorządowej instytucji
kultury, tylko za zgodą Organizatora.

§ 3 . Zasady przekazywania dotacji podmiotowej przyznanej samorządowej instytucji kultury.
1. Dotacja na działalność bieżącą przekazywana jest w transzach miesięcznych, do 15 każdego
miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej.
2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zaplanowanych zadań objętych dotacją, powodującą
wzrost wydatków na uzasadniony wniosek Dyrektora samorządowej instytucji kultury, Organizator
może zwiększyć miesięczną kwotę dotacji powyżej 1/12 dotacji rocznej, powodując zmniejszenie rat
następnych, o których mowa w ust. 1.
§ 4 .Zasady rozliczania dotacji podmiotowej przyznanej samorządowej instytucja kultury.
1. Dotacja podmiotowa udzielona samorządowej instytucji kultury niewykorzystana do końca roku
budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Gminy Książ Wlkp. w terminie do 31 stycznia roku
następnego.
2. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki jak od zaległości podatkowych,
poczynając od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
3. Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok ubiegły samorządowa instytucji kultury składa do
Burmistrza Książa Wlkp., sporządzone na podstawie faktycznie poniesionych wydatków oraz
prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych w terminie do dnia 15 stycznia danego roku.
Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest do zamieszczenia na źródłowych dowodach
księgowych, potwierdzających poniesienie wydatków z dotacji przekazanej przez organizatora,
następującej adnotacji:
„ Sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Książ Wlkp. w roku ………..
Kwota poniesionego wydatku ……………………. Data poniesionego wydatku………………..
Wyciąg bankowy nr……….. z dnia………….. dowód KW, numer, z dnia……………………….
Data………….
Podpis osoby upoważnionej……………………………………………”
4. Ustala się wzór rozliczania dotacji podmiotowej za rok ubiegły, stanowiący Załącznik Nr 2 do
niniejszego Zarządzenia
5. W przypadku, gdy część dotacji podmiotowej została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
część ta podlega zwrotowi do budżetu Gminy Książ Wlkp. wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności wraz
z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekazania z budżetu
organizatora tej części dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Za dzień
stwierdzenia wymienionych okoliczności przyjmuje się termin wpływu do samorządowej instytucji
kultury pisma informującego o stwierdzeniu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem po
weryfikacji rozliczenia dotacji podmiotowej za dany rok i zatwierdzeniu przez Burmistrza Książa
Wlkp..
§ 5 . 1. Samorządowa instytucja kultury jest zobowiązana do powiadomienia organizatora
o rezygnacji z wykonania planowanych na dany rok zadań merytorycznych, z równoczesnym
oddaniem do dyspozycji proporcjonalnej części dotacji.
2.W przypadku braku realizacji planowanych zadań merytorycznych lub pozyskania przychodów
własnych wyższych niż planowane, organizator zachowuje prawo do:
1) wprowadzenia do planu instytucji nowego zadania w granicach uprzednio przyznanej dotacji,
2) zmniejszenia planowanej dotacji na dany rok.
3. Organizator ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatków sfinansowanych przez
samorządową instytucję kultury ze środków dotacji podmiotowej przekazanej z jego budżetu.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie samorządowej instytucji kultury na podstawie danych

wynikających z ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych stanowiących podstawę
wprowadzenia zapisów do tych ksiąg.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje dyrektor samorządowej
instytucji kultury wraz z głównym księgowym.
5. Na podstawie wyników kontroli organizator kieruje do samorządowej instytucji kultury wystąpienie
pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne
oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia w terminie 30 dni od podpisania protokołu kontroli.
6.Samorzadowa instytucja kultury jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej
wystąpienia pokontrolnego zawiadomić organizatora o wykonaniu pokontrolnych wniosków lub
przyczyn ich wystąpienia.
7. Jeżeli w wyniku kontroli organizator stwierdzi, że samorządowa instytucja kultury wykorzystała
udzieloną dotację podmiotową niezgodnie z przeznaczeniem – w tej części dotacja podlega zwrotowi
wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w terminie 15 dni od daty wpływu do tej
instytucji wniosków pokontrolnych.
8. W przypadku niewykonania przez samorządową instytucję kultury obowiązku, o którym mowa
w ust. 7, organizator, w drodze decyzji administracyjnej, określa wysokość kwoty podlegającej
zwrotowi i termin, o którego nalicza się odsetki.
§ 6. Samorządowa instytucja kultury jest zobowiązana do:
1) Realizacji zadań statutowych, w tym terminowego wykonania przedsięwzięć wynikających
z programu działalności ustalonego na rok budżetowy, w sposób zgodny z prawem,
2) Racjonalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy
o bibliotekach,
3) Sporządzania sprawozdań wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 15 września 2014 roku.

Wzór
Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok …………
Centrum Kultury / Biblioteka*
I.
Wysokość dotacji z budżetu gminy Książ Wlkp.:
Miesiąc

Dotacja
Udzielona
kwota

Przekazana
Data, numer
wyciągu bankowego

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

II.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Razem

Przychody własne
Wyszczególnienie
Przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz
organizatora oraz innych osób prawnych i fizycznych
Środki pochodzące z funduszy krajowych i
zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
Środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn
otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
Dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz
dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz
dochody ze świadczonych usług
Inne przychody ( wymienić)

Kwota

III.

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy Książ Wlkp.
w roku ………………………….. w Centrum Kultury/ Biblioteka*
Wyszczególnienie

1
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki od wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Honoraria
Zakup materiałów i wyposażenia :
( wymienić )
Zakup usług remontowych
( wymienić jakie)
Zakup usług w tym:
- usł. Telefoniczne;
- usł. pocztowe,
- usł. komunalne
- usł. inne wymienić
Podatki i opłaty
Środki trwałe
Zakup energii, wody
amortyzacja
Świadczenia pracowników w tym
ZFŚS
Podróże służbowe
Inne wydatki ( wymienić)
Należności ogółem w tym
wymagalne
Zobowiązania ogółem w tym
wymagalne
Łącznie
*niepotrzebne skreślić

Wydatki
poniesione od 1
stycznia do 31
grudnia
………………roku
z przyznanej
dotacji
2

Wydatki poniesione
od 1 stycznia do 31
grudnia
………………roku
ze środków
własnych

Ogółem
wydatki
Kol. 2+ kol. 3

3

4

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia …………………roku
…………………………………….złotych
Sporządził……………………………….
Data ……………………………………..

………………………………………
Podpis i pieczęć Dyrektora

……………………………………….
Podpis głównego księgowego

Sprawdzono pod względem formalno rachunkowym
………………………………
data i podpis
Zatwierdzam
Sprawdzono pod względem merytorycznym
…………………………………….
Data i podpis

………………………………………
Data i podpis Burmistrza Książa Wlkp.

Zatwierdzone sprawozdanie stanowi podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu
gminy Książ Wlkp.
Rozliczenie dotacji składa się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

