
Zarządzenie nr 28/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

z dnia 27 maja 2021 roku 

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z 
budżetu Gminy Szydłów dla samorządowych instytucji kultury. 

Na podstawie art. 68, art.69 ust.l pkt2, art.126, art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t. j . Dz. U . z2019r.poz.869, z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695)art. 30 ust.l i ust. 2 pkt4 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U . z 2019r. poz.506, 1309, 1571, 1696 
i 1815), art. 12 i 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 199 lr. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t. j . Dz. U . z 2020r. poz.194), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co 
następuje: 

§1. 
Ustala się zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z 
budżetu Gminy Szydłów dla samorządowych instytucji kultury w sposób wskazany w niniejszym 
zarządzeniu. 

§2. 
Ilekroć w zasadach jest mowa o: 
1. Gminie - rozumie się przez to Gminę Szydłów; 
2. Instytucji - rozumie się przez to samorządową instytucję kultury, 
3. Dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora samorządowej instytucji kultury; 
4. Dotacji podmiotowej - rozumie się przez to dotację udzielaną samorządowej instytucji kultury na 
finansowanie podstawowej działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym 
na utrzymanie i remonty obiektów, w których działalność statutowa jest prowadzona; 
5. Dotacji celowej - rozumie się przez to dotację udzielaną samorządowej instytucji kultury na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektów, programów i zadań bieżących oraz 
majątkowych (inwestycyjnych). 

§3. 
Samorządowe instytucje kultury prowadzą działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji ustala się w następujący sposób: 

Instytucje ubiegające się o przyznanie z budżetu Gminy dotacji zobowiązane są do przedłożenia: 
1. Wniosku na dany rok budżetowy uwzględniając zadania statutowe zaplanowane do realizacji 

w danym roku budżetowym; 
2. Projektu planu finansowego, z uwzględnieniem dotacji podmiotowej i celowej oraz inne 

elementy, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

2. Projekt planu finansowego powinien być zgodny z założeniami przyjętymi do projektu budżetu 
Gminy na rok budżetowy. 

3. Po uchwaleniu uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy i otrzymaniu informacji o 
przyznanych kwotach dotacji podmiotowych i celowych, Dyrektor opracowuje plan finansowy 
Jednostki, który jest podstawą gospodarki finansowej instytucji Kultury. 

4.1nstytucja w trakcie roku budżetowego składając odpowiedni wniosek, może ubiegać się o 
dodatkowe środki finansowe z budżetu Gminy, w szczególności w przypadku: 

a)ubiegania się o realizację dodatkowego, nieplanowanego wcześniej zadania, w tym w związku z 
pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, 

b)zaistnienia zdarzeń losowych. 

http://z2019r.poz.869


Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

5. Gmina może powierzyć Instytucji w trakcie roku realizację dodatkowego zadania z jednoczesnym 
przekazaniem dodatkowych środków finansowych na wykonanie zadania w formie dotacji. 

ó.Instytucje zobowiązane są do zgłaszania zamiaru ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych realizacji projektów, programów i zadań bieżących oraz 
majątkowych (inwestycyjnych). 

§4. 

Tryb przekazywania dotacji podmiotowej i celowej ustala się w następujący sposób: 

1 .Dotacja podmiotowa przekazywana jest instytucji w 4 transzach na wniosek złożony przez 
Dyrektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wypłaty i kwota dotacji może zostać 
zmieniona. 

2.Podstawą do przekazania dotacji celowej, jest umowa zawierana pomiędzy Gminą a Instytucją, 
zawierająca w szczególności: 

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 

b) wysokość udzielanej dotacji wraz z procedurą płatności, 

c) termin wykorzystania dotacji, 

d) zasady kontroli, 

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 

§ 5 . 

1. Kontrolę wydatków dokonanych z dotacji podmiotowej oraz celowej przeprowadza Referat 
Finansowy. 

2. Za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanej instytucji odpowiedzialny jest 
Dyrektor. 

3. Dla pełnego sprawowania nadzoru nad przebiegiem wykonania planu finansowego i sposobu 
wykorzystania dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej, Referat Finansowy może żądać od Instytucji 
Kultury dodatkowych informacji, dokumentów oraz wyjaśnień. 

§ 6 . 

l.Instytucja kultury zobowiązana jest do pełnej realizacji zadań statutowych, racjonalnego, celowego i 
oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów oraz do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

2. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia rocznych sprawozdań o wykorzystaniu dotacji 
podmiotowej i realizacji zadań statutowych. 



3.Sprawozdania o realizacji zadań objętych dotacją celową dyrektor przedstawia zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w umowie. 

Wzór rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Rozliczenie dotacji podmiotowej za dany rok budżetowy, lub dotacji celowej pracownicy referatu 
Finansowego przedkładają do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy. Wzór rozliczenia stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

B U R M I S T R Z 
MIASTA I G M I ^ SZYDŁÓW 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza M i G 
Nr 28/2021 z 27.05.202 lr . 

WZÓR 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Szydłów dla 

na realizację zadania pn 

1. Określenie wnioskodawcy: • 
2. Szczegółowy opis zadania z podaniem celu na jaki dotacja zostanie wykorzystana: 

3. Wysokość wnioskowanej dotacji: 

4. Termin realizacji zadania: 

Rozpoczęcie: od dnia do dnia 

Zakończenie: od dnia do dnia 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację: 

6. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w 
kontaktach zewnętrznych lub zawieraniu umów: 

7. Oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenie podatku od towarów i usług. 

Data 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy w kontaktach zewnętrznych lub zawieraniu umów) 

BURM 
MIASTA I G M I 

T R Z 
SZYDŁÓW 

Andtzij Tuz 



WZÓR 

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Burmistrza M i G 
Nr 28/2021 z dnia 27.05.2021r. 

ROZLICZENIE O T R Z Y M A N E J DOTACJI C E L O W E J ZA R O K 

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Szydłów na realizację zadania pn. 

I. Opis wykonanego zadania 

II. Całkowity koszt zadania , w tym: 

1. Koszty pokryte z uzyskanej dotacji , 

2. Środki własne , 

3. Środki uzyskane z innych źródeł 

III. Zestawienie faktur (rachunków): 

Nazwa 
wydatku 

Nr dowodu 
księgowego 

data 
wystawieni 

Data 
dokonania 
zapłaty 
zgodnie z 
wyciągiem 

bankowym 

Kwota brutto(lub 
netto)poniesionych 
kosztów w 
zależności od 
złożonego 
oświadczenia o 
podatku VAT 

Środki z 
dotacji 

Środki własne Środki z 
innych 
źródeł 

Oświadczamy, że: 

1. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym. 

2. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dowodów księgowych zostały faktycznie 
zapłacone. 

aURMllŚTRZ 
Mi ASTA I GMINY SZYDŁÓW (Miejscowość, data) 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy w kontaktach zewnętrznych lub zawierania umów 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Burmistrza M i G 
Nr 28/2021 z dnia 27.05.2021r. 

WZÓR 

ROZLICZENIE O T R Z Y M A N E J DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA R O K 

Rozliczenie wydatków z otrzymanej dotacji podmiotowej udzielonej na rok 

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia roku. 

2. Przychody: 

Lp. Źródło przychodów kwota 

1 Dotacja przekazana z budżetu 

2 

Ogółem przychody 

3.Wydatki: 
L.p. Wyszczególnienie wydatków według 

rodzaju 
Wydatki ogółem: Wydatki 

finansowane 
z dotacji 

Wydatki ogółem 

4.Wysokość dotacji do zwrotu 
5.Stan środków na dzień 31.12 roku 
ó.Oświadczamy, że: 

1. Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 
2. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dowodów księgowych zostały faktycznie 

zapłacone. n 

B U K M . & R Z 
MIASTA I GMIr-y SZYDŁÓW 

And{zfej Tuz 
(Miejscowość, data ) 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy w kontaktach zewnętrznych lub zawierania umów. 



WZÓR 

Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Burmistrza M i G 
Nr 28/2021 z dnia 27.05.2021 

Rozliczenie dotacji podmiotowej/ celowej udzielonej w roku. 
z budżetu Gminy Szydłów. 

1. Uznaje się za wykorzystaną i rozliczoną dotację celową udzieloną w roku dla 
Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie/ Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej na 

(cel, zadanie) w kwocie na podstawie umowy nr z 
dnia 

2. Uznaje się za wykorzystaną i rozliczoną dotację podmiotową udzieloną w roku 
Miejsko Gminnemu Centrum Kultury w Szydłowie/ Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej 
na bieżącą działalność statutową. 

Kwota przekazanej dotacji na 
rok 

Kwota dotacji za rok do zwrotu Kwota dotacji za rok uznana za 
wykorzystaną i rozliczoną 

Słownie złotych: 

3. Przyjmuję rozliczenie z udzielonej dotacji podmiotowej/ celowej i zatwierdzam: 

Data i podpis Burmistrza 

4. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

Data i podpis 

5. Sprawdzono pod względem merytorycznym 

Data i podpis 

B U R M I S T R Z 
MIASTA I GMINjY SZYDŁÓW 

Andteff Tuz 


