
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.35.2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
   z dnia 13 marca 2015 r. 

 
 

Zasady przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gryfino dla 
samorządowych instytucji kultury. 
 

§ 1.Ilekroć w zasadach mówi się o: 
1.Organizatorze należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
2.Samorządowych instytucjach kultury należy przez to rozumieć: Gryfiński Dom Kultury              
w Gryfinie, Bibliotekę Publiczną w Gryfinie. 
 

§ 2.Wysokość dotacji rocznej wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej dla 
samorządowej instytucji kultury określa Gmina w uchwale budżetowej na dany rok 
budżetowy na podstawie projektu jej planu finansowego, opracowanego zgodnie z zasadami 
art.31 u.o.f.p i przedłożonego Organizatorowi w terminie przewidzianym w Uchwale Rady 
Miejskiej w/s określenia procedury uchwalenia budżetu i w Zarządzeniu Burmistrza w 
sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu. 
 

§ 3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy samorządowych instytucji 
kultury systematycznie, w okresach miesięcznych w kwotach uprzednio uzgodnionych 
pisemnie lub telefonicznie między samorządową instytucją kultury i Gminą.  

 
§ 4.1. Rozliczenie dotacji podmiotowej za dany rok budżetowy samorządowa 

instytucja kultury sporządza na podstawie faktycznie poniesionych wydatków oraz 
prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych w terminie do dnia 31 stycznia po roku 
budżetowym według wzoru rozliczania dotacji podmiotowej stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gryfino dla 
samorządowej instytucji kultury. 

2. Dotacja podmiotowa udzielona instytucji kultury niewykorzystana do końca roku 
budżetowego podlega zwrotowi na rachunek budżetu  Gminy Gryfino  w terminie do                     
31 stycznia roku następnego. 

3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki jak od zaległości 
podatkowych, poczynając od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu 
dotacji. 

4. W przypadku, gdy część dotacji podmiotowej została wykorzystana niezgodnie             
z przeznaczeniem, część ta podlega zwrotowi  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności na rachunek 
budżetu Gminy Gryfino. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 samorządowa instytucja kultury zostanie 
poinformowana odrębnym pismem po zweryfikowaniu przez Audyt lub  Kontrolę 
Wewnętrzną Urzędu Miejskiego. 

 
§ 5. Obowiązki samorządowych instytucji kultury: 

1. Pełna realizacja zadań statutowych. 
2. Racjonalne, celowe  i oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi z zachowaniem   
     zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 
3. Stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



 
4. Prowadzenie ewidencji księgowej otrzymanych środków na zasadach zawartych  
     szczególnie w ustawie o rachunkowości. 
5.  Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności określonych w przepisach prawa, 
6.  Powiadamianie organizatora o rezygnacji z wykonania planowanych na dany rok zadań 
     merytorycznych. 
 

§ 6.Organizator ma prawo kontroli wydatków środków finansowych samorządowej 
instytucji kultury, w tym sposobu wykorzystania dotacji podmiotowej szczególnie pod 
względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. 
 
 § 7. Organizator powiadomi pisemnie samorządowej  instytucją kultury o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 6, na co najmniej 3 dni robocze przed 
podjęciem czynności kontrolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


