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Zarządzenie nr Or.0050.44.2013 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
 

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych  

z budżetu Gminy Walce przyznanych Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu 

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-

dżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się zasady przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Walce 

dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach. 

 

§ 2 

 

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach otrzymuję dotację 

przedmiotową z rachunku wydatków Urzędu Gminy w Walcach w wysokości nie wyższej od 

ustalonego na ten cel planu wydatków na dany rok budżetowy. 

2. Podstawą udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, jest odrębna uchwała Rady Gminy 

Walce w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, podejmowana na podstawie  

art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

 

§ 3 

 

1. Dotacja przekazywana będzie z budżetu Gminy Walce Samorządowemu Zakładowi Budże-

towemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na podstawie pisemnego wniosku Kierownika 

tego Zakładu w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań. 

2. Dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych w wysokości wynikającej ze złożone-

go wniosku. 

3. Wniosek należy złożyć w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotacja dotyczy. 

4. Przelew dotacji przedmiotowej na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi  

i Kanalizacja w Walcach nastąpi w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
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5. Dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji przedmiotowej w ramach uchwalonego 

planu w miarę potrzeb kilka razy w miesiącu. 

 

§ 4 

 

1. Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach zo-

bowiązany jest do składania rozliczenia dotacji przedmiotowej w okresach półrocznych 

według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

2. Roczne rozliczenie dotacji następuje nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku 

przez wykazanie przez Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Ka-

nalizacja w Walcach liczby sprzedanych do dnia 31 grudnia roku obrotowego, na który do-

tacja przedmiotowa została udzielona, jednostek miary przedmiotu dotacji. Szczegółowość 

rozliczenia wykorzystania dotacji określona została w załączniku do niniejszego zarządze-

nia. 

3. Od kwot dotacji zwróconych po dniu 31 stycznia następnego roku nalicza się odsetki w wy-

sokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po 

upływie ww. terminu. 

4. Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach po-

nosi odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji przedmiotowej zgodnie z jej przeznacze-

niem oraz za jej rozliczenie. 

 

§ 5 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885  

ze zm.). 

 

§ 6 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 8 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

                                                                  WÓJT GMINY WALCE 
 
                                                                /-/mgr Bernard Kubata 



 

Załącznik 

  do zarządzenia nr Or.0050.44.2013 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 21.08.2013 r. 

 

 

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia … do dnia … 
 

Lp. 
Przedmiot 

dotacji 

Jednostka 

miary 

Liczba sprzeda-

nych jednostek 

miary 

Stawka 

dotacji 

(w zł) 

Dotacja 

Należna 

(4x5) 
Przekazana 

Różnica 

(6-7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Razem    

Do przekazania z budżetu gminy  

Do zwrotu do budżetu gminy  

 

 

 

 

 

  Miejsce i data sporządzenia               Główna księgowa zakładu                Kierownik zakładu 

 

……………………………………………….            ……………………………………….            …………………………………..       

 

 

 

 

                                                       Zatwierdzam: 

 

 

                                                                                     data: ……….………..  podpis: …………………… 

 
 
           

 


