
ZARZĄDZENIE NR 296 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie: określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, 
poz. 1372) art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) 
oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019, 
poz. 1718), Burmistrz Gminy Stęszew, zarządza co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Stęszew dla 
samorządowego zakładu budżetowego działającego na terenie Gminy Stęszew zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się: 

1) Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, 

2) Skarbnikowi Gminy Stęszew 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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  Załącznik 
    do Zarządzenia Nr 296 

           Burmistrza Gminy Stęszew 
     z dnia 02 listopada 2021 roku 

 
 

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Stęszew dla 

samorządowego zakładu budżetowego działającego na terenie Gminy Stęszew 

 

1. Dotacja przedmiotowa przeznaczana jest na dofinansowanie do ceny netto wywozu jednego 

metra sześciennego nieczystości płynnych wykonywanego przy użyciu samochodu 

ciężarowego oraz ciągnika rolniczego. 

2. Podstawą udzielenia dotacji na dany rok budżetowy jest uchwała Rady Miejskiej Gminy 

Stęszew w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Stęszewie. 

3. W celu ustalenia dotacji na dany rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Stęszewie zobowiązany jest do przedłożenia: 

a) wniosku o przyznanie dotacji wraz z kalkulacją kosztów 

b) założenia do projektu planu finansowego obejmującego dochody, w tym dotację z 

budżetu Gminy Stęszew 

4. Wysokość dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Stęszewie zostaje ustalona na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z ust. 3, po 

uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. 

5. Wysokość dotacji rocznej określa Rada Miejska Gminy Stęszew w uchwale budżetowej na 

dany rok. 

6. Przekazywanie dotacji z budżetu Gminy Stęszew następuje do 10-go dnia każdego miesiąca w 

wysokości 1/12 kwoty przyznanej dotacji. 

7. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zobowiązany jest do złożenia do 

31 stycznia każdego roku następnego, informacji o realizacji zadania objętego dotacją 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

8. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek Gminy Stęszew w terminie do 

31 stycznia roku następnego.  

9. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ponosi 

odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji przedmiotowej niezgodnie z przeznaczeniem lub 

w nadmiernej wysokości. 

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej w nadmiernej wysokości 

skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy Stęszew wraz z 

odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w terminie 15 dni po upływie terminu 

wykorzystania dotacji lub od dnia stwierdzenia tych okoliczności.  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustawy 

o finansach publicznych.         
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Załącznik nr 1 

 

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ZA ROK ___________ 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Łączna kwota dotacji otrzymanej   

2. Skalkulowana kwota dotacji (ilość x stawka)  

3. 
Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do 
budżetu Gminy 

 

 

Kalkulacja kwoty dotacji: 

Lp. Miesiąc 
Ilość jednostek 
kalkulacyjnych 

Stawka za 
jednostkę 

Należna kwota dotacji 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Razem  x  

 

 

…………………………………………………. ………………………………….  ………………………………………… 
            (Główny księgowy)     (Data sporządzenia)     (Dyrektor) 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem   Sprawdzono pod względem         Zatwierdzam   
           merytorycznym    rachunkowym 
 
……………………………………………..  ……………………………………………  ………………………………… 
          data i podpis    data i podpis             data i podpis 
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