ZARZĄDZENIE NR 491/2012
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzeniu Nr 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie, zmienionym
zarządzeniem Nr 291/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 455/12
Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 lipca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale IV. Realizacja operacji finansowych w § 20 Dokumentacja obrotu finansowego wprowadza się
zmiany:
a) ust. 5 pkt. I pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ust.5 pkt. I pkt 3 Zezwolenie na odbycie podróży samochodem
własnym lub służbowym może wydać wyłącznie kierownik jednostki bądź osoba upoważniona”.
b) ust. 11 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „ust. 11 pkt. 8 Podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia
dotacji podmiotowej/celowej przez organizacje pozarządowe jest przyjęcie jej przez kierownika jednostki.
Wzór informacji o rozliczeniu dotacji podmiotowej/celowej stanowi załącznik Nr 13”.
c) dodaje się w ust. 11 nowy pkt. 8a w brzmieniu: Podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia
dotacji podmiotowej przez samorządowe instytucje kultury jest przyjęcie przez kierownika jednostki
rocznego sprawozdania finansowego. Wzór informacji o rozliczeniu dotacji podmiotowej stanowi załącznik
Nr 13a” .
d) dodaje się ust. 11 nowy pkt. 8b w brzmieniu: Sporządzona informacja o rozliczeniu dotacji celowej przez
samorządowe instytucje kultury po przyjęciu jej przez kierownika jednostki stanowi podstawę do ujęcia
w księgach rachunkowych. Wzór informacji o rozliczeniu dotacji celowej stanowi załącznik nr 13 ”.
§ 2. Wprowadza się załącznik nr 13a do Instrukcji kontroli finansowej, obiegu i archiwizowania dokumentów
finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr
921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie. Załącznik nr 13a, stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 lipca 2012 r., z wyjątkiem
przepisów § 1 pkt. 1c, który ma zastosowanie do zdarzeń w roku obrotowym 2012.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Dariusz Chromiec
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Załącznik do Zarządzenia Nr 491/12
Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 11
września 2012r.

…………………………….
Stronie Śląskie, dnia………………..
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim

Informacja o rozliczeniu przekazanej dotacji podmiotowej
1. Nazwa i siedziba podmiotu dotowanego ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Kwota planowanej dotacji podmiotowej w zł. .............................................................
3. Klasyfikacja budŜetowa dział………...….., rozdział........................, §.........................,
4. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej przez organizatora ......................................
5. Kwota wykorzystanej dotacji podmiotowej ................................................................
6. Kwota do zwrotu z niewykorzystanej dotacji podmiotowej
(podać opisowe uzasadnienie) ……………………………………………………………….
..................................................................................................................................................

PrzedłoŜone sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało poddane kontroli merytorycznej i
zaakceptowane/niezaakceptowane*
Niniejsza informacja stanowi podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych.
Zwrot dotacji:
1) stanowi/nie stanowi* pobrania dotacji w nadmiernej wysokości,
2) stanowi/nie stanowi* dotacji pobranej nienaleŜnie,
3) jest/nie jest* dotacją wykorzystaną zgodnie z jej przeznaczeniem
W przypadku stwierdzenie, Ŝe dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości, pobrana
nienaleŜnie, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem odsetki jak dla zaległości
podatkowych naleŜy naliczać od dnia …………( naleŜy wskazać dzień, miesiąc i rok).

*) niepotrzebne przekreślić.

………………………………………….
(data, podpis czytelny osoby upowaŜnionej)
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