
Zarządzenie Nr 82/2021 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 21.10.2021 r. 

w sprawie rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 

przez samorządowy zakład budżetowy 

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych (t.j, Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1 1 . Podstawę rozliczenia dotacji stanowią dowody księgowe potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. 
2. Rozliczenie dotacji Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku 
Mazowieckim przekazuje Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie do 31 stycznia 
następnego roku budżetowego. 

§ 2 1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przedkłada Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki w 
terminie do 10. dnia miesiąca następnego po upływie kwartału, sporządzone według stanu 
na koniec każdego kwartału, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Roczne rozliczenie dotacji przedmiotowych Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przekazuje Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki w 
szczegółowości i formie określonej w załączniku Nr 2 w terminie do 31 stycznia następnego 
roku. 

3. Podstawą rozliczenia dotacji będą faktycznie poniesione przez Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim wydatki udokumentowane dowodami księgowymi. 

§ 3 1. Zwrotu niewykorzystanych dotacji określonych w § 1 i 2 niniejszym zarządzeniu należy 
dokonać w terminie do 31 stycznia następnego roku na rachunek budżetu Gminy Mińsk 
Mazowiecki. 

§ 4 1. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie nienależnie bądź w 
nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranych dotacji do 
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych, w wysokości i w terminie określonych w decyzji. 

§ 5 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim , Skarbnikowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 6 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia 82/2021 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 21.10.2021 

Rozliczenie dotacji przedmiotowej 

za okres od 1 stycznia roku do dnia r. 

Lp. Przedmiot 
dotacji 

Jednostka 
miary 

Ilość 
sprzedanych 

jednostek 
miary 

Ilość 
sprzedanych 

wyrobów 
(usług) 

Stawka 
dotacji 

(w zł) 

Kwota 
należnej 
dotacji 

narastająco 
od początku 

roku 

Kwota 
dotacji 

przekazanej 
od początku 

roku 

Różnica (+) 
do 

przekazani 
a (-) do 
zwrotu 

1 

1.1 

1.2 

Razem 

(miejsce i data sporządzenia) 

Sporządził: 

(pieczęć i podpis Kierownika Zakładu) (pieczęć i podpis Głównego Księgowego) 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia 82/2021 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 21.10.2021 

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 Kwota dotacji przedmiotowej przyznanej wg uchwały budżetowej 

2 Kwota dotacji przedmiotowej faktycznie otrzymanej 

Skalkulowana kwota dotacji wg uchwały Rady Gminy (ilość x stawka dotacji) 

4 Kwota wykorzystanej dotacji 

5 Kwota podlegająca zwrotowi 

[pieczęć i podpis Głównego Księgowego) 

Sprawdzono pod względem rachunkowym 

(miejsce i data sporządzenia) 

(pieczęć i podpis Kierownika Zakładu) 

Sprawdzono pod względem merytorycznym 

(data i podpis) (data i podpis) 




