
Zarz¡dzenie Nr ...Q5!./'!Pt4
Burmistrza Miasta Jpdrzejowa

z dnia . .{3,.Q.8. J,Qlh. í., ..

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania
i rozliczania dotac ji zbudi,etu gminy dla samorz4dowych instytucji kultury.

Napodstawie art.30 ust. 2pkt2i4ustav,ry zdnia 8 marca 1990 roku o
samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz.IJ.22013 roku, poz.594 z
póíniejszymi zmianami), arf . 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 paídziernika 1991
roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoÉci kulturalnej (tekst jednolity Dz.
IJ.22012 roku, poz. 406 zpó2niejszymi zmianami) oraz art.247 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.IJ. z
2013 roku, poz. 885 z póíniejszymi zmianami) zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ 1
1 . Ustala siq zasady i tryb przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji

podmiotolvych zbudíetu gminy dla samorzqdowych instytucji kultury,
zgodnie z zatqcznikiem Nr I do zarzqdzenia.

2. Wprowadza siq druk,,R.ozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budLetu
gminy s porz qdz one prz ez s amorz@ow q íns tytucj g kultury

..... za miesiqc 20... ... roku" zgodnie z
zaLacznikiem Nr 2 do zarzadzenia.

3. Ustála sig szczególowe turudy i tryb prryznawania, przekazywania
i rozliczania dotacji celowych zbudíetu gminy dla samorz4dowych instytucji
kultury, zgodnie z zatqcznikiem Nr 3 do zarzqdzenia.

$ 2
W sprawach ni euregul owanych nin i ej s zym zar zqdzeni em maj g zastosowanie
przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o organizowaniu i
pr ow adzeniu dzialalno éci kulturalnej .

$ 3
Wykonanie zarzqdzenia powierza si g Dyrektorom samorzqdowych instytucj i
kultury oraz Skarbnikowi Gminy.

$ 4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu.
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zalqcznikNl I do ZarzqdzeniaN, rt.gb.l.b^lE^
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia .&9',.Q.$.. JDl4r
w sprawie wprovvadzen i a zasad i trybu przy znawan ia,
przekazywania i rozliczania dotacji z budZetu gminy
dla samorzEdowych instytucj i kultury.

ZASADY I TRYB
PRZYZNAWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA

DOTACJI PODMIOTOWY CH Z BUDZETU GMINY
DLA SAMORZADOWYCH INSTYTTJCJI KULTURY

DzialI

Tryb przyznawania dotacj i

$ 1
1. W budZecie jednostki samorzqdu terytorialnego planowane sq dotacje

przysluguj ece samorzEdowym instytucj om kultury, dla których j ednostka
s amorzqdu terytori al ne go peln i funkcj E or ganizafor a.

2.Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. I przeznaczone sgna
do finansowanie dzialalnoó ci bi ez4c ej w zakresi e re al izowanych zadah
statutowych, w tym na vtrzymanie obiektu, w którym prowadzona jest
dzi atalnoéó samorzqdowej instytucj i kultury.

$ 2
1 . Dyrektorzy samorz4dowych instytucj i kultury przedkladaj 4 Burmi strzowi

Miasta Jqdrzejów w terminie do dnia 20 wrzeínia roku poprzedzaj4cego rok
. budzetowy zalo2enia do projektu planu finansowego w szczególowoéci
okreÉlonej w zalqczniku do uchwaly Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad
projektem uchwaly budzetowej.

2. Dyrektorzy samorzqdowych in stytu cj i kultury przedkladaj qtakle wykaz
zadahprzewidzianych do realizacji w ramach dotacji zbudzetu gminy.

3. BurmistrzMiasta Jgdrzejowa ma prawo Zqdaó od Dyrektorów
samorzqdowych instytucji kultury w .vqilnaczonym terminie uzupelnienia
przedloíonych obj aSni eú or az zloAeni a dodatkowych informacj i dotycz4cych
zaloAen do projektu planu finansowego.

4. Burmistrz Miasta JEdrzejowa po dokonaniu weryfikacji i oceny
przedloíonych zalo2eh do projektów planów finansolvych i kalkulacji
szczególovvych opracowuje projekt budzetu gminy w czgéci dotyczqcej kwot
dotacji podmiotov\ych dla samorzqdowych instytucji kultury.

5. Wysokoéó dotacji dla samorzqdowych instytucji kultury ustalana jest
w oparciu o zlo2one przez Dyrektorów samorz4dowych instytucji kultury
zalozenia do projektu planu finansowego na rok budzetowy, po
uwzglgdnieniu mo2liwoéci finansovvych gminy.



6. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu trchwaly budzetowej Radzie
Mi ej ski ej B urmi strz Mi asta J Edrzej ow a pr zekazuj e instytucj i kultury
informacje niezbpdne do opracowania projektu jej planu finansowego.

$ 3
1. Wysokoéó dotacji podmiotowej na dany rok budZetowy ustala Rada Miejska

w uchwale budzetowej.
2.W terminie 2I dni od dnia podjqcia uchwaly budZetowej Burmistrz Miasta

Jgdrzej ow a przekazuj e instytucj i kultury informacj e o ostatecznej wysokoÉci
dotacj i z bud2etu gminy.

3. Instytucja kultury dostosowuje plan finansowy do ujqtej w budzecie gminy
wysokoSci dotacji.

$ 4
1. Samorz4dowa instytucja kultury moíe ubiegaó sig o dodatkowe irodki

finansowe zbudhetu gminy w trakcie roku budZetowego tylko w przypadkach:
a) powie rzeniaj ej do r ealizacji dodatkowego, n i eplanowane go wcze éniej

zadania,
b) zaistnienia okolicznoéci, których nie moZna bylo przewidzieó na etapie

planowania dotacji.
W sytuacji okreélonej w pkt. 1a i lb samorzqdowa instytucja kultury sklada do
Burmistrza wniosek obej muj qcy:

a) opis zadania finansowanego dodatkowq dotacjq wÍaz zuzasadnieniem
koniecznoéci i celowoóci,

b) wysokoÉó niezbgdnej dotacji na wykonanie zadania.
2.Decyzjq dotycz4cqzmiany kwoty dotacji podejmuje Rada Miejska.

DziaY2
Tryb przekazywania dotacji

$ s
1. Dotacja na dzialalnoéó biezqcqprzekazywanajest na rachunek bankowy

samorz4dowej instytucji kultury w wysokoSci ll12 dotacji rocznej ustalonej
dla tej instytucji w budZecie organizatora w terminie do 5 dnia ka2dego
miesi4ca.

2. W okresach zwiqkszonego tempa wykonania zadah biezqcych instytucji
kultury powodujqcego wzrost jej wydatków - narrzasadniony wniosek
Dyrektora - organizator mo2e zwiqkszyó miesiqczn4kwotg dotacji.

Przekazanie dotacji w zwiqkszonej wysokoéci spowoduje zmniejszenie
miesiqcznych kwot dotacji przypadaj4cych do przekazania instytucji kultury w
okresie pozostaj4cym do korica roku budZetowego.



Dzia* 3
Zasady rozliczania dotacj i

$ 6
1 . Podstaw q dzialalnoéci samorz4dowej instytucj i kultury oraz podstaw4

dokonywania wydatków jest plan finansowy instytucji, zatwierdzony prze
Dyrektora.

2. Wykorzystanie dotacji podmiotowej nastgpuje w szczegóLnoáciprzezzaplatE
za zrealizowane zadania, na które dotacja bylaudzielona albo przez realizacjq
celów wskazany ch przez instytucj q kultury w wykazi e zadah r ealizow anych
w ramach dotacji zbud2etu gminy.

$ 7
1. Dotacja podmiotowa przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury

podlega rozliczeniu.
2. Dyrektor samorz4dowej instytucji kultury przedstawia miesigczne rozliczenia

otrzymanych dotacji, wykazuj4c kwotg otrzymanej i wykorzystanej dotacji
podmiotowej, stosownie do zrealizowanych zadah oraz ewentualne nadplaty
lub niedoplaty.

3.RozIiczenie dotacji podmiotowej za dany miesi4c sporzqdza sig na podstawie
danych wynikaj4cych z ksiqg rachunkovyych oraz Zródlowych dowodów
ks i qgowych p otwi e r dzajqcy ch poni esione wydatki.

4.Rozliczenia, o których mowa w ust. 2 Dyrektor samorzqdowej instytucji
kultury przedklada Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa w dwóch egzemplarzach
w terminie do dnia 15 nastppnego miesi4ca za miesiEc poprzedni wedlug
wzoru stanowi4cego zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia.

5. Termin przedlo2enia rozliczenia dotacji za miesi4c grudzieh uplywa 3l
stycznia roku nastgpujqcego po roku bud2etowym.

6. Samorzqdowa instytucja kultury jest zobowiqzana do zamieszczaniana
2r ó dlowych dowodach ks i Egowych, potwierdzaj 4cych poni e si enie wydatków
z dotacji przekazanej przez organizatora, nastqpuj4cej adnotacji:

Sfinansowano z dotacji otrzymanej z bud2etu organizatora w ...... r.:
Kwota poniesionego wydatku ..

(data) (pieczqó i podpis osoby upowa2nionej
do reprezentow ania ins ryrucj i kultury)

7. Srodki z dotacji nie wydatkowane wedlug stanu na dzieh 31 grudnia roku
budZetowego mogq byó przez samorz4dow4 instytucjg kultury przeznaczone
na zaplatE zobowiqzan dotycz4cych roku bud2etowego, w szazególnoéci
skladek na ubezpi eczenie spoleczne, zdrowotne i Fundusz Pracy , przy czym
ostatecznym terminem dokonania wydatków jest dzieú 15 stycznia roku



\ nastQpujecego po roku budZetowym.

$ 8
1. Dyrektor samorz4dowej instytucji kultury obowiqzany jest do sporz4dzania

sprawozdahzwykorzystania érodków dotacji w okresach kwartalnych do 15
dnia miesiEca po uplywie kwaftalu, z zastrzeleniem ust. 2.

2. Termin z|oZenia sprawozdania za czwarty kwartal uplywa w dniu 31 stycznia
roku nastqpujqcego po roku budzetowym.

3. Sprawozdanie obejmuje dane dotyczqce sposobu i zakresu realizacji zadah
statutowych oraz dane odnosz4ce siE do wykorzystania przekazanych
érodków finansowych, z wyodrEbnieniem wydatków: na wynagrodzenia,
pochodne od wynagrodzen, pozostale wydatki osobowe i pochodne od nich,
zakup uslug i dostaw, zuLycie energii imateriatów, remonty orazpozostale
wydatki.

$ e
I. Organizator ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatków

sfi nansowanych przez samorz4dowq instytucj g kultury ze érodków dotacj i
podmiotowej przekazanej z jego bud2etu. Kontrolg przeprowadza sig w
siedzibie samorzqdowej instytucj i kultury.

2. Czynnoóci kontrolnych dokonuje pracownik upowa2niony przez Burmistrza
Miasta Jgdrzejowa.

3. Zasady prowadzenia czynnoSci kontrolnych wynikajq z odrqbnego
Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Jqdrzejowa w sprawie okreslenia sposobu
prowadzenia kontroli zarzqdczej w UrzEdzie Miejskim w Jqdrzejowie i
j ednostkach organi zacyjny ch Gminy Jpdrzej ów oraz zasad j ej koordynacj i.

$ 1 0
W przypadku braku zastrze\eri do miesigcznych rozliczeh dotacji zlo2onych
przez Dyrektorów samorz4dowych instytucji kultury Burmistrz Miasta
JE drzej ow a zatw ier dza pr ze dlo2one r o zliczeni a dotacj i p odm i otowyc h.

$  1 1
1. Instytucje kultury w terminie do 31 lipca skladaj4Burmistrza informacjq

o przebiegu wykonania planu finansowego jednosfki za pierwsze pótrocze,
uwzglEdniaj4c w szczególnoéci stan nale2noÉci i zobowiqzan, w tym
wymagalnych z realizacji zadan oraz wykorzystania przekazanej dotacji zaI
pólrocze.

2. Roczne rozliczenie dotacji nastqpuje w oparciu o przedlo2one do dnia 31
stycznia sprawozdanie z realizacji zadai objgtych dotacj4.

3. W terminie do 28 lutego kierownicy instytucji kultury przedkladajq
Burmi strzowi spraw ozdanie roczne z wykonania planu fi nansowego
jednostki,w szczególowoÉci nie mniej szej niL w planie finansowym.



4 . P oza obowi qzuj 4c4 instytucj e kultury sprawo zdaw czoéci 4 kierownik
instytucji zobowiqzany jest do sktadania informacji zrealizacji zadahi
wykorzys tania dotacj i na kahde Zqdanie.

Dzia\ 4
Zasady dokonywania rwrotu dotacji

$  1 1
1. Niewykorzystana czqsó dotacji podlega zwrotowi do budzetu gminy

w terminie do dnia 10 stycznia roku nastEpujQcego po roku budZetowym.
2.Dotacje podmiotowe udzielone z budzetu gminy, wykorzystane niezgodnie

zprzeznaczeniem, otaz dotacje pobrane w nadmiernej wysokoéci, podlegajq
zwrotowi do budzetu gminy wÍaz z odsetkami.

3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokoSci s4dotacje otrzymane z
budZetu gminy w wysoko(;ci wylszej niz okreélona w Uchwale Rady
Miejskiej lub w wysokoéci wy2szel ni|niezbEdna na dofinansowanie
dotowanego zadania.

4. Burmistrz Miasta Jqdrzejowa, w przypadku stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania dotacji w nadmiernej
wysokoéci, wydaje decyzjE o zwrocie dotacji do budzetu jednostki samorz4du
terytorialnego wraz z odsetkami w wysokoÉci okreslonej jak dla zalegloÉci
podatkowych, w ci4gu 15 dni od dnia stwierdzenia okolicznoéci
wskazuj 4cych na wykorzystanie dotacj i niezgodnie
zprzeznaczeniem lub pobranie dotacji w nadmiernej wysokoSci.

5. Odsetki od dotacji podlegajqcych zwrotowi do budzetu gminy nalicza sig
poczqwszy od dnia
l) przekazania zbudhetu gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaazeniem,
2) nastqpujqcego po uplywie terminu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej

wysokoéci.
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Zalqcznik Nr 2 do ZarzqdzeniaN, tlhQpú^
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia .1.9...Q.€.,.N.11
w sprawie wprowadzenia zasad i trybuprzyznawania,
przekazywania i rozliczania dotacji z budZetu gminy
dla samorz4dowych instytucji kultury.

N azwa (piecz4tka) samorzqdowej i n sty'tucj i kultury

ROZLICZENIE OTRZYI\4ANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK

Stan érodków na 01 .01 . . . . . . . . r .

I. PRZYCHODY WI-ASNE

Lp. Wyszczgólnienie Kwota

Razem

II. Wysokoéó dotacji Organizatora

lll Wydatki

Srodki przekazane

Lp. Wyszczególnienie Wydatki lqcznie Wydatki
finansowane
dotacjq

Wydatki
finansowane
dochodami
wlasnvmi

1 . ZuLycie materialów i energii

2. Uslugi obce

a
J . Podatki i oolatv



Ubezpieczenia spoleczne i
inne Swiadczenia
Pozostale wydatki

Inwestycje i zakupy
lnwestvcvtne

IV. Wysokoéó dotacji do zwrotu
Stan Érodków na dz ieh 31 .12. . . . . . . . . . . r .

Giówny ksiqgowy Dyrektor/Kierownik

Zatwierdztl

Sprawdzono pod wzglgdem merytorycznym

Sprawdzil

Data i podpis data i podpis
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ZalqcznrkNr 3 do ZarzqdzeniaNt {Bü.l.lP.A-
Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z ania .J,9,.Q. fr...J81
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania,
przekazywania i rozliczania dotacji z budZetu gminy
dla samorz4dowych instytucj i kultury.

ZASADY I TRYB
PRZYZNAWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA

DOTACJI CELOWYCH ZBIJDZETIJ GMINY
DLA SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dzial I
Zasady udzielania dotacj i

$ 1
I. Zbud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego mogebyó przekazane

samorzedowym instytucjom kultury, dla których jednostka samorzqdu
terytorialnego pelni funkcjg organizatora, dotacje celowe przeznaezone na:
1) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
2) realizacjq wskazanych zadaí i programów.

2. Podstawqudzielenia dotacji jest uchwala Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
okreSlaj 4c a budíetj ednostki samorz4du terytorialnego na rok budzetowy.

Dzia l2
Tryb przekazywania dotacj i

$ 2
| . Zasady przekazania dotacji celowej i jej przeznaczenie okreólone sq w

umowie zawartej mipdzy Burmistrzem MiastaJqdrzejowa i Dyrektorem
samorz4dowej instytucj i kultury.

2. Zawarta umowa okreéla w szczególnoSci:
a. szczególowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja zosfalaprzyznanai

termin jego wykonania,
b. wysokoéó udzielonej dotacji,
c. termin wykorzystania dotacji, nie dLu2szy niL do dnia 31 grudnia danego

roku budZetowego,
d. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
e. termin zwrotu niewykorzystanej czpéci dotacji, nie dlu2szy ni215 dni od

okreÉlonego w umowie dnia wykonania zadania,
f. tryb kontroli wykonania zadania.



Dzial3
Zasady wykorzystania i rozliczania dotacji

$ 3
1. Dotacje celowe udzielone samorz4dowym instytucjom kultury mog4byó

wykorzystane wytqcznie na cele, na które zostaly przyznane.
2. Dyrektor samorz4dowej instytucji kultury ponosi odpowiedzialnoáó za

wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Wykorzystanie dotacji nastEpuje przez zaplatq za zrealizowane zadanie, na

które dotacj a byla udzielona.
4. Samorzqdowa instytucja kultury zobowiqzana jest do poddania siq kontroli w

zakresie objgtym umowqw sprawie udzielenia dotacji celowej oraz
udostgpnienia dokumentów doty czqcych udzielonej dotacj i celowej .

5. Czynnoéci kontrolnych dokonuje pracownik upowaZniony przez Burmistrza- 
Miasta JEdrzejowa.

6. Zasady prowadzenia czynnoéci kontrolnych wynikaj4z odrqbnego
Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Jqdrzejowa w sprawie okrerílenia sposobu
prowadzenia kontroli zarzqdczej wUrzqdzie Miejskim w Jqdrzejowie
i jednostkach organizacyjnych Gminy Jgdrzejów oraz zasad jej koordynacji.

7. Samorzqdowa instytucja kultury obowiqzana jest prowadzió, w celu
udokumentowania wykorzystani dotacj i, wyodrgbnionq ewidencj q ksiEgow4
Srodków otrzymanych z dotacji oraz wyodrqbnion4 ewidencjq wydatków
dokonywanych z tych órodków.

$ 4
l..Rozliczenie dotacji celowych nastqpuj e przez zlo2enie rozliczenia w terminie

okreSlonym w umowie w sprawie udzielenia dotacji.
2. Do rozliczenia dolqcza siq potwierdzone za zgodnoáó z oryginatem

- kserokopie faktur oraz kserokopie dowodów zaplaty faktur potwierdzaj4ce
wykorzystanie dotacj i.

DziaL 4
Zasady dokonywania zwrotu dotacji

$ s
1. Dotacja celowa w czqéci niewykorzystanej do korica roku bud2etowego

podlega zwrotowi do bud2etu jednostki samorz4du terytorialnego w terminie
do 31 stycznia nastgpnego roku.

2. Jeéli termin wykorzystania dotacji jest krótszy ni2 rok budzetowy,
niewykorzystana czg\ó dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uplywie terminu wykorzystania dotacji. /'p u R r v r L g T R z - -
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UZASADNIENIE

Zarzqdzenie precyzuje treéó obowi4zków zwiqzanych z planowaniem w
budzecie jednostki samorz4du terytorialnego dotacji podmiotowej i celowej dla
instytucji kultury. Regulacje zawarte w zarzqdzeniu naktadalqna dyrektorów
instytucji kultury okreélone zobowiqzania pozwalaj4ce na ocenQ potrzeb
fi nansowych wskazanego podmiotu.

Zarzqdzenie wyznaczarelacje miqdzy organem wykonawezym gminy a
j ednostkami nadzorowanymi na etapie proj ektow ania budíetu, a nastppnie
relacje po uchwaleniu budzetu.

Zarzqdzenie precyzuj e tak2e zagadnienia wykorzystania dotacji i sposobu
jej rozliczenia. Zasady przekazywaniai rozliczania dotacji okreSlone w
niniejszym zarzqdzeniu stanowi4 element procedur skladajqcych siq na system
kontroli zarzqdczej w Gminie JEdrzejów.


