Zarz^dzenie nr 37/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 04 kwietnia 2014 roku
w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu Gminy Pacanow dIa
samorzadowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Pacanowie, Europejskiego Centrum
Bajki im. Koziotaka Matotka w Pacanowie
Na podstawie art. 30 ust, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz^dzie gminnym (Dz.U z 2013
roku poz 594 z pozniejszymi zmianami), art. 28 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz 406 ), art.218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z pozniejszymi zmianami)

Wojt Gminy Pacanow
zarzc|dza, co nast^puje:

§ 1
LUstala si? zasady przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu Gminy Pacanow dia
samorzadowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Pacanowie, Europejskiego Centrum
Bajki im. Koziotaka Matofka w Pacanowie w brzmieniu stanowi^cym zalqcznik nr 1 do niniejszego
zarz^dzenia.
2.Ustala si? wzor rozliczania stanowiqcy zaiqcznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2
Wykonanie zarzadzenia powierza si? dyrektorom instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Pacanowie,
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziotaka Matotka w Pacanowie i Skarbnikowi Gminy Pacanow.
§ 3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zat^cznik Nr 1 do Zarzadzenia nr 37/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 04 kwietnia 2014 roku

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu Gminy Pacanow dIa
samorzadowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Pacanowie, Europejskiego Centrum
Bajki im. Koziotaka Matotka w Pacanowie.

I.Post^powanie o udzielenie dotacji.
1. Biblioteka Publiczna w Pacanowie, Europejskie Centrum Bajki im. Koziolaka Matolka w Pacanowie
zwane dalej samorz^dowymi instytucjami kultury, ubiegajac si? o przyznanie dotacji obowiazane s^ do
przedlozenia, w terminie do 15 pazdziernika roku poprzedzaj^cego rok budzetowy, projektu planu
finansowego.
2. Wysokosc dotacji rocznej na dzia*alno§d samorzadowych instytucji kultury ustalona zostanie w
oparciu o ziozone projekty plan6w po uwzgl?dnieniu mozliwosci finansowych gminy.
3. WysokoSc dotacji podmiotowej na dany rok dIa samorzadowych instytucji kultury okresia Rada
Gminy Pacanow w uchwale budzetowej na dany rok zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25
pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
4. Podstaw^ gospodarki finansowej samorzqdowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez
dyrektorbw tych instytucji.
5. Korekty planow finansowych mogq bye dokonane przez dyrektorow samorzadowych instytucji
kultury, jesli nie zwi?kszaj^ wielkosci dotacji z budzetu gminy.
e.Korekta planu wynagrodzeri osobowych, zadah i zakupow inwestycyjnych oraz remontow
finansowanych z dotacji, moze nast^pic na uzasadniony wniosek dyrektorow samorzadowych
instytucji kultury, tyiko za zgodq Wojta.
ILZasady przekazywania dotacji podmiotowej przyznawanej samorze|dowym instytucjom
kultury
1. Dotacja podmiotowa przekazywana jest w transzach miesi?cznych do ostatniego dnia kazdego
miesi^ca w wysokosci 1/12 dotacji rocznej.
2. W okresach zwi?kszonego tempa realizacji zadah obj?tych dotacji powoduj^cego wzrost wydatkow,
na uzasadniony wniosek dyrektorow samorzqdowych instytucji kultury, Wojt moze zwi?kszyc
miesi?czn^ kwot? dotacji powyzej 1/12 dotacji rocznej, powoduj^c zmniejszenie rat nast?pnych, o
ktorych mowa w ust.1.
IILZasady rozliczania dotacji podmiotowej przyznanej samorz£|dowym instytucjom kultury.
I.Dotacja podmiotowa udzielona instytucjom kultury niewykorzystana do kohca roku kalendarzowego
podlega zwrotowi do budzetu gminy w terminie do 31 stycznia roku nast?pnego.
2.0d kwoty dotacji zwroconej po terminie nalicza si? odsetki jak od zaIegtoSci podatkowych,
poczynaj^c od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym uplyn^l termin zwrotu dotacji.
3. Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok ubiegly samorz^dowe instytucje kultury sporzqdzaj^ na
podstawie faktycznie poniesionych wydatkow oraz prawidtowo sporz^dzonych ksiqg rachunkowych w
terminie do 15 stycznia danego roku.
4. W przypadku, gdy cz?sc dotacji podmiotowej zostala wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
cz?sc ta podlega zwrotowi do budzetu gminy wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dIa
zaiegtoSci podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci.
5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 samorzadowe instytucje kultury zostanq poinformowane
odr?bnym pismem po zweryfikowaniu rozliczenia dotacji.
e.Samorz^dowe instytucje kultury korzystaj^c z dotacji podmiotowych zobowiazane s^ do:
a) pelnej realizacji zadah statutowych,
b) racjonalnego, celowego i oszcz?dnego gospodarowania Srodkami budzetowymi z zachowaniem
zasad uzyskania najlepszych efekt6wz danych nakladow, .

c) stosowania powszechnie obowi^zuj^cych przepisbw prawa,
d) sporz^dzania okresowych sprawozdah z dzialalnosci okreslonych w przepisach prawa.
IV. Postanowienia koricowe
I.Samorzadowe instytucje kultury s^ zobowiazane do powiadomienia W6jta o rezygnacji wykonania
planowanych na dany rok zadah merytorycznych, z rownoczesnym oddaniem do dyspozycji
proporcjonalnej cz?sci dotacji.
2.W6jt ma prawo kontroli wydatkow Srodkow finansowych samorzadowych instytucji kultury.

Zat^cznik Nr 2 do Zarzadzenia nr 37/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 04 kwietnia 2014 roku

Rozliczenie dotacji podmiotowej za

I.

rok

Wysokosc przekazanej dotacji przez Gmin? Pacanow,

II. Wysokosc wykorzystanej dotacji podmiotowej:
III. Wyszczegolnienie wydatkow:

Lp.

Wyszczegolnienie

1.

Materialy i energia w tym:
-zakup materiatow i wyposazenia
-energia w tym:
*elektryczna
*cieplna
*woda
-inne (wymienic)

2.

Ustugi obce w tym:
-remonty i konserwacja
-ustugi telefoniczne
-ustugi pocztowe
-ustugi komunalne
-inne (wymienic)

3.

Podatki i opfaty

4.

Wynagrodzenia:
-osobowe
-pozostate

5.

Ubezpieczenia
spoteczne
i
inne
swiadczenia:
-skladki na ubezpieczenia spoteczne
-skladki na fundusz pracy
-swiadczenia uriopowe
-inne (wymienic)

6.

Rozne optaty i sktadki:
- (wymienic)

7.

Pozostate wydatki:
- (wymienic)

tiqcznie

SporzE|dzit,

Plan wydatkow
finansowany
dotacji

Wydatki
finansowane
dotacjei

Data sporz^dzenia

Podpis i piecz^c dyrektora

Cz?sc do wypetnienia przez Gmin? Pacanow

Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym

Data

Zatwierdzit (podpis i piecz^c)

DaU

Sprawdzono pod wzgledem formalno-rachunkowym

Data

