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Zarządzenie Nr ) g /2012
Wójta Gminy Lipnik

z dnia 29.06.2012 roku
, w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji

podmiotowej z budżetu Gminy Lipnik
dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

Na podstawie art. 30 ust. l i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12, art.27 ust.3,
art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406), art. 218 oraz art.247 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.l240 z późniejszymi
zmianami)

Wójt Gminy Lipnik

zarządza, co następuje:

§1.

Ustala się zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
z budżetu Gminy Lipnik dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr l
do Zarządzenia Nr l <1 /2012

Wójta Gminy Lipnik
z dnia 2;3.(1)7012 r.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej

z budżetu Gminy Lipnik

dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury we Wlostowie

I.' Postępowanie o udzielenie dotacji

1. Samorządowa instytucja kultury ubiegająca się o przyzname dotacji
obowiązana jest do przedłożenia, w terminie do dnia 20 września roku
poprzedzającego dany rok budżetowy projektu planu finansowego
uwzględniającego planowane przychody i koszty z wyodrębnieniem kwoty
dotacji z budżetu Gminy.

2. Wysokość dotacji rocznej dla samorządowej instytucji kultury określa Rada
Gminy Lipnik w uchwale budżetowej na dany rok.

3. Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan
finansowy ustalony przez dyrektora.

4. Korekty planów finansowych mogą być dokonywane przez dyrektora
samorządowej instytucji kultury, jeśli nie zmieniają wielkości dotacji
z budżetu Gminy.

5. Samorządowa instytucja kultury może ubiegać się o dodatkowe środki
finansowe z budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego tylko w przypadkach:

1) powierzenia jej do realizacji dodatkowego, nieplanowanego wcześniej
zadania,

2) zaistnienia okoliczności (np. zdarzenie losowe) uzasadniających
zwiększenie planu dotacji.

6. W przypadku sytuacji określonej w punkcie 5 samorządowa instytucja kultury
składa wniosek obejmujący:

1) opis zdarzenia finansowanego dodatkową dotacją wraz z uzasadnieniem
jego konieczności i celowości,

2) wysokość środków niezbędnych do jego realizacji,

3) możliwość sfinansowania CZęSCl zadania środkami własnymi,
wynikającymi z wcześniej przeprowadzonej analizy finansowej,

4) wysokość niezbędnej dotacji na wykonanie zadania.



7. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków dla samorządowej instytucji
kultury podejmuje Rada Gminy Lipnik.

II. Przekazanie i rozliczanie dotacji podmiotowej przyznanej samorządowej
instytucji kultury

1. Dotacja na działalność bieżącą przekazywana jest w transzach miesięcznych,
do lO-go dnia każdego miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej.

2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zadań objętych dotacją,
powodującego wzrost wydatków, Wójt Gminy Lipnik może zwiększyć
miesięczną kwotę dotacji powyżej 1/12 dotacji rocznej z zachowaniem
wielkości dotacji uchwalonej przez Radę Gminy Lipnik na dany rok
budżetowy.

3. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest rozliczyć dotację
podmiotową udzieloną jej z budżetu Gminy Lipnik w terminie do dnia
31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. Ustalam wzór rozliczenia dotacji podmiotowej za rok ubiegły, stanowiący
załącznik do niniejszych zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania
dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Lipnik dla samorządowej instytucji
kultury.

5. Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji podmiotowej
instytucja kultury obowiązana jest zwrócić do budżetu Gminy w terminie do
dnia 31 stycznia następnego roku po roku budżetowym.

6. Organizator ma prawo kontroli wydatkowania środkó
instytucję kultury, ze szczególnym uwzględnieniem śr
z dotacji udzielonej z budżetu Gminy.
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II. Dotacja podmiotowa
Plan Środki otrzymane

III. Wydatki

Wydatki łącznie Wydatki Wydatki
L.p. Wyszczególnienie finansowane finansowane

(kol. 4+kol.5) z dotacji z przychodów
własnych

1 2 3 4 5
1. Zużycie materiałów i energii

2. Usługi obce

3. Opłaty różne

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników

6. Podróże służbowe

7. Pozostałe wydatki

RAZEM

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12 roku

(data i podpis dyrektora
samorządowej instytucji kultury)


