wórr GMINY
Brody
ZARZ Ą DZENIE NR 237/2018
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych
instytucji kultury na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. li 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U z 2018 roku po/ 994 z późniejszymi zmianami), art. 247 ust. 2, art. 265 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi
zmianami) oraz uchwały Nr XVI/106/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2019 rok—Wójt Gminy Brody zarządza co następuje:
§1
Ustala się zasady przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Brody dla samorządowych
instytucji kultury na 2019 rok:
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach ul. Radomska 34.
§2
1. Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury o których mowa w § 1 będzie
przekazywana na pisemny wniosek Dyrektora instytucji:
w miesięcznych transzach, nie wyższych niż 1/12 rocznej kwoty dotacji określonej w budżecie
gminy na 2019 rok,
w uzasadnionych przypadkach miesięczna transza dotacji może być wyższa niż 1/12 rocznej
kwoty dotacji określonej w budżecie gminy na 2019 rok,
dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w ramach uchwalonego planu w miarę potrzeb
kilka razy w miesiącu,
w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc.
2. W przypadku pobrania dotacji miesięcznie w kwocie wyższej niż 1/12 rocznej kwoty dotacji
zmniejszeniu ulegają transze dotacji w następnych miesiącach w ramach uchwalonego planu do końca
roku budżetowego.
§3
Dyrektorzy instytucji kultury o których mowa w § 1 zobowiązani są do przedłożenia :
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze do dnia
31 lipca 2019 roku,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki w terminie do dnia 28 lutego
2020 roku.
§4
Informacja oraz sprawozdanie o których mowa w § 3 winna określać:
źródła przychodów instytucji kultury,
koszty według rodzajów,
stan należności,
stan zobowiązań, w tym wymagalnych.

Do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze dyrektorzy
zobowiązani są do przedłożenia w terminie o którym mowa w § 3 ust.1 sprawozdania w zakresie
poniesionych wydatków z otrzymanych dotacji podmiotowych.
W terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. dyrektorzy instytucji kultury zobowiązani są do przedłożenia
sprawozdania w zakresie poniesionych wydatków z otrzymanych dotacji podmiotowych.
*6
W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów, iż kwota dotacji przekazana
dla instytucji kultury o których mowa w § 1 jest wysoka w porównaniu do zrealizowanych zada ń,
dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty dotacji należnej za miesiąc grudzień 2019 roku.
§
Niewykorzystana kwota dotacji przyznana z budżetu gminy Brody na 2019 rok dla samorządowych
instytucji kultury o których mowa w § 1 podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia
2020 roku na konto 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji naliczane będą odsetki w wysokości jak
dla zaległości podatkowych.
*8
Przyznana dotacja klasyfikowana jest dla:
1 Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9,
w dziale 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92109— Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
paragrafie 2480 — Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach ul. Radomska 34.
w dziale 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92116 — Biblioteki,
paragrafie 2480— Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.
*10
Traci moc Zarządzenie Nr 237/2017 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad
przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na
2018 rok.

