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                                                  Uchwała nr 2668/230/V/2017…………………………………
Zarządu Województwa Śląskiego
                              z dnia 12 grudnia 2017 r.…………………


w sprawie:
przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

Na podstawie: Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z § 5 pkt 2 załącznika do uchwały nr IV/25/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego” i uchylenia uchwały nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1

Przyjmuje się wzór rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1)	Uchyla się uchwałę nr 2553/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

2)	Uchyla się uchwałę nr 2888/302/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2553/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wojciech Saługa
- Marszałek Województwa 
-
………………………………

Michał Gramatyka
- Wicemarszałek Województwa 
-
………………………………

Stanisław Dąbrowa
- Wicemarszałek Województwa 
-
………………………………

Henryk Mercik
- Członek Zarządu Województwa 
-
………………………………

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
- Członek Zarządu Województwa
-
………………………………


Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2668/230/V/2017
 z dnia 12 grudnia 2017 r.

……………………………………									…………………………………….
nazwa (pieczątka) instytucji 													miejscowość, data
sporządzającej rozliczenie dotacji

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ………… ROK

Stan środków pieniężnych (z wyłączeniem rachunku ZFŚS i funduszy specjalnych) na dzień  01 stycznia 20… r. - ………………………
I
L.p.
Wyszczególnienie
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie
1
2
3
4
5
1
DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, w tym:




Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora 



2
POZOSTAŁE PRZYCHODY, z tego:




Przychody ze sprzedaży usług własnych




Środki od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących




Przychody finansowe




Pozostałe przychody, w tym:




 - rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji



II  
L.p.
Wyszczególnienie


Zobowiązanie kosztowe z roku  20……..
Koszty roku 20…….
Koszty i zobowiązania finansowane dotacją podmiotową z budżetu Województwa Śląskiego
Koszty i zobowiązania finansowane dotacją podmiotową z budżetu organu współprowadzącego instytucję
1
2

3
4
5
1
Koszty według rodzaju




1.1
Amortyzacja




1.2
Materiały i energia




1.3
Usługi obce




1.3.1
- remonty




1.3.2
- pozostałe




1.4
Podatki i opłaty




1.5
Wynagrodzenia




1.5.1
- osobowe




1.5.2
- pozostałe




1.6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia




1.6.1
- składki na ubezpieczenia społeczne




1.6.2
- składki na Fundusz Pracy




1.6.3
- inne




1.7
Pozostałe




1.8
Koszty finansowe




1.8.1.
-  obsługa długu




1.8.2
-  inne




1.9
Pozostałe koszty










III
(w zł i gr.)
Łączna kwota dotacji podmiotowej, która wpłynęła na rachunek bankowy instytucji w okresie od 01.01.  do 31.12.20… r.

Łączna kwota środków wydatkowanych z dotacji podmiotowej, w okresie od 01.01.  do 31.12.20… r.

Kwota dotacji podmiotowej podlegająca zwrotowi (1-2)


Stan środków pieniężnych (z wyłączeniem rachunku ZFŚS i funduszy specjalnych) na dzień 31 grudnia 20…. r. - ………...….


IV
Uwagi dotyczące rozliczanej dotacji





………………………………………………….						………………………………………
Podpis głównego księgowego							Podpis Dyrektora


