
ZARZĄDZENIE NR 2/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych 
przez jednostki działajace na terenie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 
z późn.zm.), art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. 
zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Środki finansowe na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska 
przekazywane są z rachunku bankowego budżetu gminy na konta bankowe jednostek będących dysponentami 
środków budżetowych:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach

4) Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku

5) Publiczne Przedszkole w Konopiskach

6) Zespół Szkół w Konopiskach

7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni

8) Szkoła Podstawowa w Łaźcu

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach.

2. Środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z dotacjami podmiotowymi dla instytucji kultury 
Gminy Konopiska przekazywane są z rachunku bankowego budżetu gminy na konta bankowe instytucji:

1) Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach.

§ 2. 1. Dysponenci środków budżetowych - kierownicy jednostek wymienionych w § 1 ust. 1, składają 
miesięczne zapotrzebowania do Skarbnika Gminy w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, w rozliczeniu rocznym do wysokości planu finansowego wydatków 
budżetowych na dany rok.

2. Kierownicy jednostek wymienionych w § 1 ust. 2 po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji uchwalonej 
na dany rok budżetowy, przedstawiają zapotrzebowanie na poszczególne transze dotacji w terminie do:

1) Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - na miesiąc styczeń, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wysokości 
dotacji; w zakresie pozostałych miesięcy roku do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego 
zapotrzebowanie dotyczy

2) GBP - w styczniu, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z podziałem na poszczególne 
miesiące roku budżetowego.

2. Określone w ust. 1 zasady przekazywania środków finansowych dla gminnych jednostek budżetowych nie 
mają zastosowania do otrzymanych z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone oraz na zadania 
realizowane na podstawie porozumień i odrębnych umów.  Otrzymane kwoty dotacji są niezwłocznie i w całości 
przekazywane tej jednostce, której dotyczą, bez konieczności przedstawiania przez jednostkę dodatkowego 
zapotrzebowania.  W przypadku nieprzekazania otrzymanej przez gminę transzy dotacji z budżetu państwa na 
rachunek bankowy jednostki realizującej wydatek, kwota dotacji jest wyłączona z kwoty podlegającej lokacie 
bankowej i pozostaje na rachunku bankowym gminy do momentu jej przekazania właściwej jednostce.

3. Dopuszcza się możliwość składania dodatkowego zapotrzebowania poza terminem ustalonym w ust. 1 oraz 
zmiany złożonego zapotrzebowania, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany ze Skarbnikiem Gminy.
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§ 3. 1. Wójt Gminy na wniosek Skarbnika Gminy może podjąć decyzję o wstrzymaniu przekazywania środków 
na realizację wydatków lub ich ograniczeniu w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności powodujących trudności z zachowaniem płynności finansowej Gminy

2) stwierdzenia niegospodarności w jednostkach organizacyjnych albo naruszenia zasad prawidłowej gospodarki 
finansowej.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 w pierwszej kolejności realizuje się 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, niezbędne wydatki rzeczowe w zakresie podstawowej 
działalności jednostki i mogące powodować powstanie zobowiązań wymagalnych (tzn. media, wyżywienie dzieci) 
oraz realizuje się harmonogram spłat pożyczek i kredytów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Traci moc Zarządznie  nr 56/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie procedur 
w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działajace 
na terenie Gminy Konopiska.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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