
 

Zarządzenie Nr 4175/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w  sprawie:  udzielenia  dotacji  celowej  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  dla
Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
     
         

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 60 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 4, art. 250,
art. 251 ust.3 i 5 oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  oraz  § 10 ust. 1
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta
Miasta  Płocka:  Nr  2298/2016  z  dnia  2  sierpnia  2016  roku,  Nr  2645/2016  z  dnia
14 listopada 2016 roku,  Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia
28 lutego 2017, Nr  3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr  3798/2017 z dnia
8 grudnia  2017  roku  i  Nr  3971/2018  z  dnia  31  stycznia  2018  roku  zarządzam,  co
następuje:

§ 1

1. Gmina - Miasto Płock, zwana dalej „Dotującym”, udziela Zakładowi Usług Miejskich
„Muniserwis” w Płocku, zwanemu dalej „Zakładem”, dotacji celowej w wysokości
150.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup:
-  kosiarki samozbierającej,
-  pojazdu wielofunkcyjnego ISEKI,
-  dwóch samochodów osobowo – dostawczych.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy nr 64 1020 3974 0000 5002
0201 8398 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., w terminie  3 dni  od daty
złożenia zapotrzebowania przez Zakład na środki.

3. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –
księgowej  w sposób umożliwiający kontrolę wykorzystania środków finansowych
otrzymanych na realizację  zadania,  zgodnie  z  zasadami wynikającymi z  ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.
zm.).

4. Termin  realizacji  zadania  oraz  wykorzystania dotacji  ustala  się  do  dnia
30 czerwca 2018 roku.



5. Źródło finansowania: budżet miasta Płocka na 2018 rok, dział 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6210 –
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  samorządowych  zakładów  budżetowych,
zadanie 03/WSB/D/I/G.

§ 2

1. Zakład  zobowiązany  jest  do  wykorzystania  przekazanych  środków  finansowych
zgodnie z celem, na jaki je uzyska.

2. Zakupy, o których mowa w  § 1 ust. 1, zostaną dokonane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późń. zm.). 

3. W  ramach  dotacji  rozliczeniu  podlegają  wydatki  poniesione  w  okresie  od  dnia
obowiązywania niniejszego zarządzenia do dnia 30 czerwca 2018 roku.

4. Środki  finansowe  niewykorzystane  do  dnia  30  czerwca  2018  roku podlegają
zwrotowi  wraz  z  odsetkami  jak  na  rachunku  bankowym  w  terminie  do  dnia
15 lipca 2018 roku roku na rachunek bankowy Dotującego  z  wyszczególnieniem
w treści przelewu wielkości środków i odsetek. 

5. Zakład zobowiązany jest do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych
w deklaracji VAT – 7 środków finansowych dotyczących zakupów wymienionych w
§ 1 pkt 1 sfinansowanych z dotacji na rachunek bankowy Dotującego w terminie 14
dni od otrzymania zwrotu lub rozliczenia podatku.

6. Od  kwoty  dotacji  zwróconej  po  terminie  określonym w  ust.  4  oraz  od  kwoty
podatku  VAT  zwróconego  po  terminie  określonym w ust.  5  nalicza  się  odsetki
w wysokości  określonej  jak  dla  zaległości  podatkowych,  począwszy  od  dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.

7. W przypadku niedokonania zwrotu kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, Prezydent
Miasta Płocka wydaje decyzję w sprawie zwrotu tych kwot, określając ich wysokość
przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami.

§ 3

1. Dotacja  lub  jej  część  wykorzystana  niezgodnie  z  przeznaczeniem  lub  pobrana
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek bankowy Dotującego, wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie
15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności;  odsetki  nalicza się  począwszy od
dnia:

1)  przekazania  z  budżetu  Dotującego  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie
z przeznaczeniem,

2)   następującego  po  upływie  terminu  zwrotu  określonego  w  §  2  pkt  4  w
odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

2. W  przypadku  niedokonania  zwrotu  dotacji  w  terminie  określonym  w  ust. 1
Prezydent Miasta Płocka wydaje decyzję w sprawie zwrotu dotacji, określając kwotę
przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 4

1. Zakład złoży sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z wykorzystania dotacji
w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku.



2. Wraz ze sprawozdaniem finansowym Zakład przedstawi Dotującemu potwierdzone
za zgodność z oryginałem kopie stosownych dokumentów księgowych.

3. Oryginały dokumentów księgowych, o których mowa w ust. 2, zostaną opisane
zgodnie  z obowiązującą  w  zakładzie  Instrukcją  sporządzania,  obiegu  i  kontroli
dokumentów księgowych, a ponadto zaopatrzone zostaną w adnotację, że wydatek
został zrealizowany ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.

4. Dotujący  ma  prawo  zakwestionować  dokumenty  księgowe  przedłożone  przez
Zakład, jeżeli nie będą dotyczyły przedmiotu niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać opis zrealizowanego zadania.

§ 5 

1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Zakład, w tym
wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Dotującego
mogą  badać  dokumenty  i  inne  nośniki  informacji,  które  mają  lub  mogą  mieć
znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnej
lub  pisemnej  informacji  dotyczącej  wykonania  zadania.  Zakład  na  żądanie
kontrolującego  jest  zobowiązany  dostarczyć  lub  udostępnić  dokumenty  i  inne
nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego. 

3. Prawo kontroli  przysługuje  upoważnionym pracownikom Dotującego  w siedzibie
Zakładu.

4. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają pisemny protokół w dwóch
egzemplarzach, jeden dla Zakładu i jeden dla Dotującego.

5. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  Zakład  złoży  pisemne  wyjaśnienie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 7

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia
26 kwietnia 2018 roku.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski


