
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 
WÓJTA GMINY ZŁOTA 

z dnia 21 czerwca 2022 roku 
w sprawie: określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Złota dla 

samorządowego zakładu budżetowego 

Na podstawie <art. 30 ust. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 ze 
zm.) art, 219," art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021h, poz. 305 ze zm.) oraz 5  45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. 

- w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1718 ze zm.) 

zarządzam co następuje : 

§1. Ustala się  następujące zasady przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Złota dla 
samorządowedo zakładu budżetowego: 

1. Wysokość  środków na dotację  przedmiotową  dla samorządowego zakładu budżetowego są  ustalane 
corocznie w uchwale budżetowej, w oparciu o szczegółową  kalkulację  kosztów sporządzoną  przez 
zakład budżetowy na dany rok budżetowy. 

2.Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie na rachunek zakładu po złożeniu wniosku w kwotach 
uprzednio uzgodnionych pisemnie lub telefonicznie. 

3. Rozliczenia dotacji przedmiotowej za dany rok należy dokonać  do 31 stycznia następnego roku 
budżetowego poprzez złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji w formie tabelarycznej, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1, w szczegółowości nie mniejszej niż  przedłożona wcześniej kalkulacja kosztów. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Złota. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2022 
Wójta Gminy Złota 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

Nazwa/pieczątka 
Sainorządow§go zakładu budżetowego 

Rozliczenie dotacji celowej/przedmiotowej za miesiąc/rok 	 

Kwota dotacj przedmiotowej przyznaje wg uchwały budżetowej 	  
Kwota dotacji przedmiotowej faktycznie otrzymanej 	  
Kwota wykorzystanej dotacji 
Kwota podlegająca zwrotowi 	  

Opis zadania Ilość  jednostek 
kalkulacyjnych 

Stawka za 
jednostkę  
ustalona 
poprzez 
Radę  Gminy 

Całkowity 
koszt 
zadania 

Należna 
dotacja 

Wysokość  
dotacji 
przekazanej 

Miejsce i data sporządzenia 

Główny księgowy zakładu  Kierownik zakładu 

Zatwierdzam: 

Data. 	 Podpis 	 
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