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Wójt Gminy Lipnik
WOI Ś «etok-zvskie

2l 5110 l.ipruk ZARZĄDZENIE NR2o/2012

Wójta Gminy Lipnik

z dnia ~g.Ob.2012 r.

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej,
udzielanej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Na podstawie art. 30 ust. 1 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) oraz art. 219 ust. 1,
art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 45 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616)

Wójt Gminy Lipnik

zarządza, co następuje:

§1.

Określa się postanowienia dotyczące terminu przekazywania, wykorzystania dotacji, sposobu
rozliczania, oraz terminu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej udzielanej
Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lipniku:

1) dotacja przekazywana będzie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Lipniku miesięcznie, tj. do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości 1/12 przyjętego
rocznego planu dotacji przedmiotowej ustalonej Uchwałą Rady Gminy w Lipniku;

2) rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej należy dokonać:
- do dnia 15 lipca za 6 miesięcy roku bieżącego,
- do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielona została dotacja,
zgodnie ze wzorem "Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej otrzymanej
w roku" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

3) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie nienależne lub"
w nadmiernej wysokości - podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia
następującego po upływie terminu zwrotu.

§2.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr:;O /2012

Wójta Gminy Lipnik
z dnia ~~,062012 r.

pieczęć zakładu

Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej

otrzymanej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku nal za rok

Ilość

Lp. Przedmiot dotowania
sprzedanych Stawka Należna kwota

jednostek dotacji dotacji
Otrzymana kwota Różnica do przekazania (+);

1 2
kalkulacvinvch

(kol.3 x kol.4) dotacji do zwrotu (-)

3 4

(koI.5-koI.6. )

5 6 7

RAZEM:

Sporządził: ~ ..,' , .

...... dnia .
(pieczęć ipodpis głównego księgowego) (pieczęć imienna ipodpis kierownika zakładu)


