Zarzsidzenie Nr 79/2011
Wojta Gminy Lopuszno
z d n i a 30 grudnia 2011 roku
w sprawie okreslenia szczegotowosci rozliczania dotacji przedmiotowej
udzielonej Zaktadowi Gospodarki Komunalnej w Lopusznie
Na podstawie art. § 45 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 07 grudnia
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowe] jednostek
budzetowych i samorz^dowych zakladow budzetowych (Dz. U. Nr241 poz. 1616),
zarz^dzam co nast^puje:
§ 1. Okreslann szczegolowosc rozliczania dotacji przedmiotowej przekazanej
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej w Lopusznie.
Dotacja przedmiotowa jest przekazywana w wysokosci 1/12 kwoty zaplanowanej w
budzecie gminy, z uwzgl^dnieniem stawek dotacji w terminie do 15-go kazdego
miesi^ca, a w przypadkach szczegolnie uzasadnionych , zwi^zanych z realizacj^
statutowych celow Zaktedu Gospodarki Komunalnej w kwotach wyzszych niz 1/12
zaplanowanej kwoty.
§ 2.Kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej przekazuje rozliczenie dotacji do
podinspektora ds. drog w terminach:
1) do 15 dnia kazdego miesi^ca - za miesi^c poprzedni,
2) do 31 stycznia - za rok poprzedni,
- w szczegotowosci i formie okreslonej w zat^czniku nr 1.
§ 3. Rozliczenie roczne zadah wykonanych z dotacji Kierownik Zakladu Gospodarki
Komunalnej przekazuje w terminie do 31 stycznia nast^pnego roku - w
szczegotowosci i formie okreslonej w zatetczniku nr 2.
§ 4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wysokosc dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dIa
zaiegtosci podatkowych w terminie do dnia 28 lutego roku nast^pnego.
§ 5. Wykonanie zarz£[dzenia powierzam podinspektorowi ds. drog .
§ 6. Zarzatdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zat^cznik nr 1
do Zarz^dzenia Wojta nr 79/2011 z dnia 30.12.2011 r.

Przeznaczenie
dotacji

Kwota dotacji
przekazanej
w okresie
spra wozda wczym

Kwota dotacji
wydanej na
ostatni dzieh
okresu
sprawozdawczego
(narastajqco od
poczqtku
roku)

Kwota dotacji
pozostaia do
rozliczenia lub zwrotu
na
ostatni dzieh okresu
sprawozdawczego(34)

2

3

4

5

Ip

1

Zatficznik nr 2
do Zarz^dzenia Wojta nr 79/2011 z dnia 30.12.2011 r.

Rozliczenie roczne zadania
wykonanego z dotacji przedmiotowej
klasyfikacja budzetowa - dziaf, rozdzlat, paragraf

1. Nazwa zadania.
2. Nr uchwaty przyznaj^cej dotacja i kwota dotacji.
3. Opis zadania:
1) opis prac, na wykonanie ktorych udzielono dotacji, z podaniem kalkulacji
jednostkowej stawki
dotacji,
2) wykaz i opis wykonanych prac,
3) wykaz prac planowanych, ktore nie zostaly wykonane oraz przyczyny ich
niewykonania.
4. Rozliczenie kosztu realizacji catego zadania:
1) calkowity koszt zadania, w tym finansowany z:
a) dotacji,
b) srodkow wtesnych,
c) innych zrodel (podac jakich),
2) kwota dotacji podlegaj^ca zwrotowi do budzetu Gminy.
5. Zals[czniki do rozliczenia - poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie:
1) protokolow odbioru robot, faktur
2) um6w wspotfinansowania dotowanego zadania wraz z dokumentem rozliczaj^cym
to
wspotfinansowanie,
3) dokumentow potwierdzaj^cych zakoriczenie inwestycji.

