ZARZĄDZENIE NR 150/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy
dla samorządowej instytucji kultury
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
zarządzam co następuje:

poz. 869)

§ 1. Ustala się zasady przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy dla
samorządowej instytucji kultury, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi instytucji kultury.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Działdowo z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy dla samorządowych
instytucji kultury
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy
dla samorządowej instytucji kultury
1. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotowej i celowej:
1) samorządowa instytucja kultury ubiegająca się o przyznanie dotacji obowiązana jest do przedłożenia,
w terminach i zakresie określonym każdorazowo przez Wójta:
a) programu działalności wraz z kosztorysem na dany rok,
b) projektu planu finansowego,
2) wysokość dotacji rocznej na działalność instytucji kultury zostanie ustalona w oparciu o złożone
projekty planów po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Wójt zastrzega sobie prawo
określenia limitu środków na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,
3) wysokość dotacji rocznej dla instytucji kultury określa Wójt w projekcie uchwały budżetowej na
dany rok,
4) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez
kierownika jednostki,
5) korekta planu finansowego może być dokonywana jeśli nie zmienią wielkości dotacji z budżetu,
6) korekta planu w zakresie planu wynagrodzeń osobowych, zadań i zakupów inwestycyjnych oraz
remontów z dotacji celowej, może nastąpić na uzasadniony wniosek,
7) instytucja kultury może ubiegać się o dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy w trakcie roku
budżetowego w przypadkach:
a) powierzenia realizacji dodatkowego, nieplanowanego wcześniej zadania,
b) zaistnienia wcześniej nieprzewidzianych okoliczności (losowych),
8) w przypadku sytuacji z ppkt 7 instytucja składa wniosek obejmujący:
a) opis zadania finansowanego dodatkową dotacją wraz z uzasadnieniem jego konieczności
i celowości,
b) wysokość środków niezbędnych do jego realizacji,
c) możliwość finansowania części zadania własnymi środkami, po przeprowadzeniu analizy
finansowej,
d) wysokość niezbędnej dotacji na wykonanie zadania,
2. Zasady przekazywania dotacji przyznanej samorządowej instytucji kultury:
1) dotacja na działalność bieżącą przekazywana będzie w wysokości 1/12 dotacji rocznej w terminie do
10 każdego miesiąca, na podstawie wniosku złożonego przez Instytucje,
2) w okresach zwiększonego tempa realizacji zadań, objętych dotacją, powodującego wzrost wydatków,
na uzasadniony wniosek kierownika instytucji kultury Wójt może zwiększyć miesięczna kwotę
dotacji powyżej 1/12 dotacji rocznej, powodując zmniejszenie rat następnych,
3) instytucja kultury zobowiązana jest do zawiadomienia Wójta o rezygnacji z wykonywania
planowanych na dany rok zadań merytorycznych, z równoczesnym oddaniem do dyspozycji
proporcjonalnej części dotacji,
4) środki zaplanowane dla instytucji kultury na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
przekazywane będą na jednorazowy wniosek, z chwilą wystąpienia płatności,
5) środki finansowe w ramach dotacji celowej przekazywane będą na podstawie odrębnej umowy
zawieranej pomiędzy Gminą a instytucja kultury, która określać będzie wysokość dotacji, cel oraz
opis zadania, termin realizacji i sposób rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej części
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dotacji,
3. Zasady rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznanej samorządowej instytucji kultury:
1) dotacja podmiotowa udzielana instytucji kultury niewykorzystana do końca roku kalendarzowego,
podlega zwrotowi do budżetu 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 upłyną termin zwrotu dotacji,
3) rozliczenie dotacji podmiotowej za rok ubiegły instytucje sporządzają w terminie do 31 stycznia
danego roku,
4) wzór rozliczenia dotacji podmiotowej za ubiegły rok stanowi załącznik nr 1 do zasad przyznawania,
przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury,
5) instytucja kultury zobowiązana jest do złożenia sprawozdań finansowych i opisowych oraz
sprawozdań z działalności merytorycznej w terminach wyznaczonych odrębnymi przepisami prawa.
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Załącznik Nr 1
do zasad przyznawania, przekazywania i
rozliczania dotacji podmiotowej i celowej
z budżetu gminy dla samorządowych
instytucji kultury

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za ………………rok
Saldo początkowe na dzień 2 stycznia …..roku
I Przychody własne
Lp

Wyszczególnienie

Kwota

II Wysokość dotacji
Lp

Plan

Środki przekazane

Zwrot dotacji

III Wydatki
Lp

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Plan po
zmianach

Saldo końcowe na 31 grudnia …………….roku.
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Wydatki
Wydatki
finansowane finansowane
dotacją
przychodami
własnym

