zAMĄDzENlE NR 28l2o12

BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
z dnia 03 kwietnia 2012 roku

w

sprawie zasad przyznawania, przekazywania

podmiotowej

z

instytucji kultury

i

rozliczania dotacji

budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec dla samorządowych

Na podstawie art. 247 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 200g r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poŻn' zm'), zarządza
się co następu1e:

s 1'

Ustala się zasady przyznawania, przekazywania rozliczania dotacji
podmiotowej z budŻetu Gminy Miejskiej Wągrowiec
9ia ."'or.ądo*v"n instytucji
kultury, w brzmieniu stanowiącym załącznik trlit oo niniejszeg
o.iiĄiz"ni^.

i

S 2. Wzor

rozliczenia dotacji podmiotowej z budzetu Gminy Miejskiej
.
Wągrowiec stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
zaiządzenia'

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom instytucji kultury oraz

Skarbnikowi Miejskiemu.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia,
dnia 01 mĄa 2012 roku'

z

mocąobowiązującą od

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28I2O12
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 03 kwietnia2Ol2 r.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec dIa samorządowych instytucji kultury
Zasady przyznawan ia dotacj

i

1' Samorządowa..instytucją kultury
przyznanie dotacji obowiązana
-ubiegająca się o
jest do przedłoŻenia organizatorowi
W terminie do dnia 30 września roku

rok

dany
budzetowy projektu planu finansowego
uwzględniającego planowane orz_yc|l9dy i koszty'z wyodrębnieniem kwoty
oota"c1
podmiotowej z budŻetu Gminy Miejskiej.
poprzedzĄącego

2. Wysokośćdotacji rocznej na działalnośÓ samorządowej instytucji kultury
ustalana
jest w uchwale budzetowej na dany rok w oparciu o złoŻony pro;er<t
pl"nu'

3' Samorządowa instytucja kultury moze ubiegać się o dodatkowe środkifinansowe
zbudŻetu Gminy Miejskiej w trakcie roku budzetowego w przypadku:
a) powierzenia jej do realizacji dodatkowego, nieplanowanego wcześniej
zadania;
b) zaistnienia zdarzeń losowych.

4' Decyzje o przyznaniu dodatkowych środków podejmuje kaŻdorazowo organ izator.
Zasady przekazywan ia dotacji
1' Dotacja przekazywana jest bez wniosku w transzach miesięcznych w wysokości
1I12 dotaqi rocznej, w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiąca.
2.

W sytuacji wystąpienia w danym miesiącu zwiększonego, bądŹ zmniejszonego
zapotrzebowania na środkifinansowe, na wniosek dyiektori instytucji tuItrlry
miesięczna wysokość dotacji moŻe ulec zmianie. Kwoia przekazańe; w trakció

roku dotacji dla instytucji kultury nie moze jednakze przekraczać wysokbści
dotacji
rocznej ustalonej w uchwale budzetowej na dany rok.

Zasady rozliczan ia dotacj

i

1' Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania
dotacji instytucja
kultury składa rozliczenie dotacji. Wzói rozliczenia
.aącznilo Nr 2 do
n n iejsze g o zarządzania'
'tańo*i
i

2' DotaĄa podmiotowa udzielon a zbud.*etu Gminy Miejskiej w części
nierozliczonej
podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycźnia ioku'następu;|cego
po rokrl
otrzymania dotacji.

ZałącznikNr 2
do Zarządzania Nr 2812012
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 03 kwietnia 20i2 roku
(pieczęĆ nagłÓwkowa instytucji)

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za ......... rok
Stan środków pienięznych na dzień 01 stycznia .''.'....
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*poszczególne pozycje naleŻy
wypełnió zgodnie z pozycjami planu finansowego instytucji
Stan środkow pienięznych na dzień 31 grudzień ''....... r':

Wągrowiec,

dnia

(Główny Księgowy)
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