ZARZĄDZENIE NR 62/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zasad rozliczenia dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasta Chełmży
dla samorządowych instytucji kultury.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
i 1072), art. 12 i 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337)
oraz art. 126, art. 131, art. 247 ust. 2 i art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626
i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasta
Chełmży dla samorządowych instytucji kultury w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży i Dyrektorowi
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 62/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 maja 2015 r.

Zasady rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasta Chełmży dla
samorządowych instytucji kultury:
1. wysokość rocznej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury określa Rada
Miejska Chełmży w uchwale budżetowej na dany rok z uwzględnieniem możliwości
finansowych Gminy Miasta Chełmży,
2. dotacje

podmiotowe

są

przyznawane

samorządowym

instytucjom

kultury

na

dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym
na utrzymanie i remonty obiektów, w których prowadzi się działalność statutową,
3. dotacja powinna być wydatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasady najlepszych efektów z danych
nakładów,
4. z dotacji podmiotowej można dokonywać zakupu składników majątkowych służących
działalności statutowej, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500,00 zł,
określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
5. dotacja podmiotowa nie może być przeznaczona na dofinansowanie działalności innej niż
kulturalna, a także na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
6. samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest do rozliczenia się z udzielonej na dany
rok budżetowy dotacji podmiotowej,
7. w rozliczeniu dotacji nie może być ujmowany podatek od towarów i usług, jeżeli nie
stanowi on kosztu i wartości składnika majątku (do 3.500,00 zł), a w przypadku rozliczenia
podatku od towarów i usług, według ustalonej proporcji, jej korektę na „+” lub „-„ ujmuje
się w rozliczeniu dotacji,
8. rozliczenia dotacji należy dokonać w okresach półrocznych,
9. rozliczenia za pierwsze półrocze należy dokonać w terminie do 26 lipca danego roku
budżetowego, natomiast ostateczne rozliczenie dotacji następuje do dnia 26 stycznia roku
następnego za dany rok budżetowy,
10. w rozliczeniu dotacji za prawidłową uznaje się datę dokonania wydatku, a nie datę
zaciągnięcia zobowiązania, wydatek musi mieścić się w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia roku budżetowego,
11. rozliczenie dotacji sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 należy
dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmży w terminach określonych w pkt 9.

12. w przypadku nie wykorzystania środków z dotacji do końca roku, podlegają one
zwrotowi do budżetu miasta w terminie do 31 stycznia następnego roku, a jeżeli zwrot
nastąpi po tym terminie, od kwoty niewykorzystanej podlegającej zwrotowi instytucja
zapłaci odsetki jak od zaległości podatkowych,
13. w przypadku wykorzystania dotacji podmiotowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej
lub otrzymanej w nadmiernej wysokości, tj. w wysokości wyższej niż określone
w uchwale, zwrotowi podlega ta część dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak od
zaległości podatkowych,
14. w przypadku konieczności weryfikacji otrzymanego rozliczenia, instytucja zobowiązana
jest udostępnić pracownikowi Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miasta
Chełmży dokumenty źródłowe, wgląd do dokumentów odbywa się w siedzibie
samorządowej instytucji kultury.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 62/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 maja 2015 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za ……………….. rok.

Saldo początkowe na dzień ………………….. roku

I. Przychody własne
Lp. Wyszczególnienie

x

Kwota

Łącznie

II. Wysokość dotacji Organizatora
Miesiąc

Plan

x

Łącznie

Środki przekazane

III. Wydatki
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
x

Wyszczególnienie

Wydatki
finansowane dotacją

Wydatki
finansowane
kosztami własnymi

Wydatki łącznie
(kol.4+5)

Zużycie materiałów i
energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenie
Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Pozostałe wydatki

Łącznie

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia ………..………. roku.

Główny Księgowy

Dyrektor samorządowej instytucji kultury

………………………

……………………………………………

Data sporządzenia………………………………..

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 62/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie zasad rozliczenia dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasta Chełmży dla
samorządowych instytucji kultury.

W związku z koniecznością realizacji zapisów dotyczących szczególnych zasad
rozliczenia dotacji spoczywających na zarządzie jednostki samorządu terytorialnego (art. 126
i art. 247 ustawy o finansach publicznych) zachodzi potrzeba wprowadzenia zasad rozliczenia
dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Chełmży dla samorządowych instytucji kultury,
co zostało określone niniejszym zarządzeniem.

