
ZARZĄDZENIE NR 58/2022
woJTA GMINY łrŃsx MAzowIEcKI

z dnia 30 maja 20ŻŻ r.

w sprawie zasad prTynnawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych z budżetu
Gminy Mińsk Mazowiecki dla samorządowych insĘtucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
j.t. Dz.U. z202Ż r. poz.559), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 pużdziemika 1991 r. o organizowania
i prowadzeniu działalności kulturalnej (.t' Dz. IJ ' z Ż020r . poz. L94) otaz art. 44 ust. I pkt 2 i 3, ust. 2'
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.t. Dz. U 22021 r. poz.305 ze zm.),

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zarządza, co następuje:

sl. l. Ustala się wzór umowy dotacji celowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zarz1dzenia.

2. Ustala się wzór sprawozdaniazvłykotzystania dotacji celowej, stanowiącej załącznik nr 2 do
nin iej sze go zar ządzenia.

$2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Samorządowym Inst5ńucjom Kulfury oraz
właściwym pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

$3. Zaruądzęnie wchoclzi w życie z dniem podpisania'

WOJT

z Piechoski



Załączniknr l
do Zarządzenia nr ....12022
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
zdnia ...........2022

UmowaNr ..../2022

Zawarta .''....2022 r w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:
Gmina Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego
NIP: 8222146576 reprezentowanym przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ' ' . . . ., z1^/anym dalej ,,Zamawiającym"

14,

Biblioteka Publiczna ....... z siedzibą w Stojadłach, ul. .........
Kultury prowadzone Eo ptzez Gminę.. ' . . ... pod nr ... .. ', REGON

wpisana do Rejestru Instytucji

NIP: ........reprezentowana ptzez dyrel<tora ... '. '..' zv{anadalej ,,Wykonawcą''

Na podstawie art.250-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.tJ.202I poz.
305, z późn.zm.), art' 28 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 25 paździemika l99l r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. l94, z póżn. zm.) oraz uchwĄ Nr
xXXv'300'202I Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2O2l t, w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2022 (Dz. IJrz' Woj. Maz. z '.''..2oŻŻ, poz......) Z
późn.zm.).

$1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę Mińsk Mazowiecki Bibliotece

:::1':i:1 : ::::::: ;;rj:'^łŁ"*j::t.":'"TŁJ,r:,:::]l1 '' ,, 
' zł (słownie:

$2. l.Środki finansowe, o których mowa w s 1 , Gmina Mińsk Mazowiecki przekaże na rachunek
bankowyBibliotekiPublicznej nr..... ....wterminiedo. ........r.

2. Środki finansowe przekazane będą wyłącznie na cel określony w $ 1 niniejszej umowy
i wykorzystane do . ..... r.

$3' 1. Biblioteka Publiczna w terminie do ... ... r' zobowiązanajest przedłozyó Gminie Mińsk
Mazowiecki pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawierające zestawienie kosztów
realizacjizadaniaorazichrzeczowe1owykonania.

2. Do sprawozdania należy dołączyó poświadczone za zgodnośÓ z oryginałem: kserokopię
dokumentów księgowych (umów, faktur, dokumentów przyjęcia na stan inwentarzowy środków
trwĄch, dowodów księgowych stwierdzaj ąc y ch zrea|izowane wydatki).

$4. 1. Częśó dotacji niewykorzystana w terminie określonym w $ 2 ust.2 podlega zwrotowi
na rachunek bankowy Gminy Mińsk Mazowiecki nr...... nie później niż do ......... r.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z ptzeznaczeniem pobrana niezaleŻnie lub w nadmiernej
wysokości podlega w całości zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych w terminie do ......... ...... r.



3' Nieprzedłożenie sprawozdania, o którym mowa jest w $ 3, jest traktowane jako nierozliczenie
dotacji która podlega zwrotowi w całości w terminie do ... ... ... ' ' '.' r.

$ 5 ' Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uprawniony jest do kontroli wykorzystania środków zbudŻefrł
gminy pod względem celowości i rzetelności _ w tym wglądu do dokumentacji zvłiązanej z jej

wykorzystaniem.

$6. 1. Umowa może być ronviązana zę skutkiem naĘchmiastowym w przypadku naruszenia jej

postanowień w szczególności zmiany zakresu merytorycznego dotowanego zadania lub wykorzystania

dotacji na cele inne niż określone w umowie.

Ż. W przypadku rozwiązania umowy o którym mowa w ust.l dotacja podlega zwrotowi w całości

wtazz odsetkami liczonymi od dnia przekazaniadotacji ptzezGminę Mińsk Mazowiecki'

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

$7. w sprawach nieregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja przepisy ustawy o finansach

publicznych.

$8 . Ewentualne spory mogące wynikaó w umowy będą rozstrzygane ptzez sąd właściwy miejscowo

dla Gminy Mińsk Mazowiecki.

$9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach o jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający



Załączniknr 2
do Zarządzenia nr '. ..12022
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
zdnia .....'...Ż022

Wzór

udzielonej z budżetu Gminy Mińsk

w kwocie na rea|izację zadania

zgodnie z zawartą w dniu ....' umową Nr

I. Rozliczenie środków dotacji:

II. Zestawienie dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków, wyciągów bankowych,
umów, itp.):

Rozliczenie dotacji celowej

Mazowiecki Biblioteki Publicznej

pn.:...

realizowanego w okresie od........ do

III. Środki z dotacji celowej wykorzystano w kwocie
Do zwrotu pozostało/ Zwtócono w kwocie...
Mazowiecki w dniu

Główny księgowy:.....' .

(data, podpis)

..Na rachunek Gminy Mińsk

Kierownik:

Lp Rodzaje wydatków Wydatki ogółem
(w zł)

Wydatki z dotacji
celowei

I. 1. Wydatki poniesione w ramach
wydatków bieżących:
1.1

r.2....
2. Wydatki poniesione w ramach
wydatków inwestycyj nych :

2.r....
2.2..

il. ogółem

Lp. Numer
faktury

VAT i /lub
rachunku

Data
wystawienia
fakturyVAT

Nazwa przedmiotu
pomocy finansowej w
formie dotacji celowej

Kwota (zł)
wynikającaz
faktury VAT

Pomoc
finansowa w

formie
dotacji

celowej ze
środków
Gminy

DatazapłaĘ
za

faktury VAT
(wynikająca

z
przelewu/
wyciągu

(data, podpis)



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 5812022 r Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 maja 202Ż r.

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalnośó kulturalną poptzez insĘrtucje kultury, dla
których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Na prowadzenie tej

działalności insĘrtucje kultury uzyskują dotacje podmiotowe i celowe od organizatora. Zgodnie
zart'Ż47 ust' 2 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r' o finansach publicznych (Dz. U. z202I r. poz.305
z późn' zm.) w ramach nadzoru wójt, winien ustalió zasady przekazywania i rozliczania dotacji
z budżetu dla samorządowych insfftucji kultury mając na uwadze przepis art. 126 tej ustawy.

Stosownie do art. 12 i art. 28 ust' 3 ustawy z dnia 25 pażdziemika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z20Ż0 t. poz.194) organizator zapewnia oraz
przekazuje insĘrtucji kultury w formie dotacji środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działa|nośó jest

prowadzona. Zgodnie zart.126i 247 ust.2 ustawy ofinansach publicznych dotacje otrzymane
zbudżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych
zadań publicznych podlegają szczególnym zasadom rozliczenia. w związku zpowyŻszym
opracowano zasady ptzyzll.awania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych dla samorządowych
insfftucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mińsk Mazowiecki.

Piechoski




