
 

Załącznik do Zarządzenia Nr   1430 /2020 
Prezydenta Miasta Radomia z dnia  05 maja 2020 r. 

 
Zasady przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych  

samorządowym instytucjom kultury z budżetu Gminy Miasta Radomia. 
 

1. Wysokości rocznych kwot dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Gmina Miasta Radomia, zwanych w dalej „instytucjami” określa Rada Miejska 
w Radomiu, w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, z uwzględnieniem możliwości 
finansowych miasta Radomia.  

2. Dotacje podmiotowe, zwane w dalej „dotacjami” są przyznawane instytucjom na dofinansowanie 
działalności bieżącej instytucji kultury w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na 
utrzymanie i remonty obiektów i nie mogą być one udzielone w wysokościach wyższych niż 
określone w uchwale budżetowej na dany rok.  

3. Dotacje nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności innej niż kulturalna, na 
dofinansowanie i finansowanie inwestycji oraz na pokrycie kosztów działalności gospodarczej 
instytucji. Powinny być one wydatkowe zgodnie z prawem zamówień publicznych, w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, z 
przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. 

4. W trakcie roku budżetowego w przypadkach zaistnienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na etapie planowania, dotacje mogą ulec zmianie.  

5. Dotacje przekazywane są w transzach miesięcznych w wysokościach 1/12 rocznych kwot dotacji, 
najpóźniej do 10 każdego miesiąca, na rachunki bankowe instytucji. 

6. W przypadkach zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, wysokość 
miesięcznych transz dotacji o których mowa w pkt 5 oraz termin ich przekazywania mogą ulec 
zmianie.  

7. Na pisemne uzasadnione wnioski dyrektorów instytucji miesięczne kwoty dotacji mogą być 
zwiększane. W takich sytuacjach miesięczne raty dotacji przypadające do przekazania 
instytucjom w okresach pozostających do końca roku budżetowego ulegają proporcjonalnemu 
zmniejszeniu. 

8. Instytucje są zobowiązane do składania rozliczeń dotacji według wzorów stanowiących załączniki 
Nr 1 i Nr 2 do niniejszych zasad, w dwóch terminach: 

1) za I półrocze najpóźniej do 31 lipca danego roku budżetowego,  

2) za II półrocze i cały rok budżetowy najpóźniej do 31 stycznia roku następnego. 

9. Rozliczenia dotacji  instytucje sporządzają na podstawie faktycznie poniesionych kosztów 
opłaconych (wydatków) z dotacji w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku 
budżetowego. W rozliczeniu nie uwzględnia się amortyzacji oraz  niezapłaconych do końca roku 
zobowiązań i podatku VAT, jeżeli nie stanowi on kosztu (wydatku).  

10. Instytucje zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionych ewidencji księgowych środków 
otrzymanych z dotacji oraz kosztów sfinansowanych z udziałem z tych środków. 

11. Każdy z dowodów księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane z dotacji, powinien 
zawierać, oprócz wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, dodatkowy trwały opis: 
„Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Radomia w 
kwocie .............................. zł ”. 

12. Dotacje niewykorzystane w danym roku budżetowym, wykorzystane niezgodnie z 
przeznaczeniem lub też pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek 
budżetu Gminy Miasta Radomia  na zasadach i terminach określonych w przepisach ustawy 
o finansach publicznych. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności weryfikacji rozliczeń, o których mowa w pkt 8 instytucje 
zobowiązane  są do udostępnienia dokumentów źródłowych. 



 

Załącznik Nr 1  

 

.................................       Radom, dnia ............................ 
(pieczątka instytucji kultury) 

Rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu Gminy Miasta Radomia 

w okresie : 

od 1 stycznia ...... r. do 30 czerwca ..... r. /od 1 lipca ......... r. do 31 grudnia.... r. * 

 

I. Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej w I/ II* półroczu ...... roku................... zł 

II. Koszty działalności  bieżącej instytucji kultury pokryte z przekazanej z budżetu Gminy Miasta 
Radomia dotacji podmiotowej, z wyłączeniem amortyzacji i naliczonego podatku VAT podlegającego 
odliczeniu: 

Lp. Wyszczególnienie poniesionych kosztów 

Planowane  kwota 
dotacji 

podmiotowej na 
........ rok 

Wykonanie 
dotacji 

podmiotowej  
za I/II* półrocze 

...... roku 

 
wsk. wyk 
kol.4/kol.3 

w % 

1 2 3 4 5 

 1. 
 

          

 2. 
 

          

 3. 
 

          

 4. 
 

          

OGÓŁEM        

III. Wysokość dotacji podmiotowej niewykorzystanej w I /II* półroczu ...... roku   ................ zł. 

Uzasadnienie niewykorzystania dotacji podmiotowej 

 

 

sprawdzono pod względem     zatwierdził 
formalnym i rachunkowym 
 

 
 
 
.............................................................   …........................................ 
(podpis i pieczątka głównego księgowego)        (podpis i pieczątka dyrektora) 
       

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik Nr 2  

 

..................................       Radom, dnia ............................ 
(pieczątka instytucji kultury) 

Rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej  z budżetu Gminy Miasta Radomia 
w okresie od 1 stycznia ........ r. do 31 grudnia ...... r. 

 

I. Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej w ...... roku................... zł 

II. Koszty działalności  bieżącej instytucji kultury pokryte z dotacji podmiotowej Gminy Miasta Radomia, 
z wyłączeniem amortyzacji i naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu: 

 
Lp. 

Wyszczególnienie poniesionych 
kosztów 

Planowana 
kwota 
dotacji 

podmiotowej  
na ........ rok 

Wykonanie 
dotacji 

podmiotow
ej za 

I półrocze 
...... roku 

Wykonanie 
dotacji 

podmiotow
ej za II 

półrocze  
...... roku 

Ogółem 
wykonanie  

dotacji 
podmiotowej 
w ........ rok 

(kol. 4+ kol.5) 

 
wsk. wyk 
kol.6/kol.3

w % 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. 
 

                

 2. 
 

                

 3. 
 

                

 4. 
 

                

OGÓŁEM              

III. Wysokość dotacji podmiotowej podlegającej zwrotowi (I-II)  ................ zł. 

 
 
 
sprawdzono pod względem       zatwierdził 
formalnym i rachunkowym 

   
 
 
 
..........................................................    ........................................ 
(podpis i pieczątka głównego księgowego)       (podpis i pieczątka dyrektora) 

         

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


