Zasady wydatkowania środków z budżetu Powiatu Nyskiego
na zadania z dziedziny kultury
ustalone przez Zarząd Powiatu w dniu 14 listopada 2019 roku
1. Wyodrębnia się w budżecie Powiatu Nyskiego środki na finansowanie zadań z dziedziny
kultury w rozdziale 92195 ( pozostała działalność), przeznaczone na:
1) organizację imprez własnych i współorganizowanie przedsięwzięć zgłaszanych przez
stowarzyszenia, organizacje oraz samorządy gminne działające na terenie powiatu nyskiego,
2) nagrody Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim.
2. Termin i sposób składania wniosków:
1) Wnioski o współorganizację imprez można składać do dnia 30 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym impreza jest organizowana. Wniosek powinien zawierać:
nazwę i adres wnioskodawcy, nazwę zadania/imprezy, termin jej realizacji, propozycję
sposobu udziału w organizacji imprezy samorządu powiatowego, wnioskowaną kwotę
dofinansowania, informację o planowanej liczbie uczestników i zasięgu oddziaływania
imprezy. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.powiat.nysa.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie .
2) Wnioski o nagrody Starosty składają dyrektorzy szkół, bezpośrednio po uzyskaniu
informacji o wybitnych osiągnięciach uczniów.
3. Rozdziału środków na poszczególne zadania dokonuje Zarząd Powiatu .
4. Organizator główny w terminie 7 dni od zakończenia imprezy przekazuje do Starostwa
Powiatowego sprawozdanie z jej realizacji wraz z dokumentacją zdjęciową.
5. Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym lub regionalnym , które:
1) promują edukację kulturalną, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, zachowanie
tożsamości narodowej i regionalnej,
2) promują i rozwijają działalność kulturalną, w którą zaangażowane są dzieci i młodzież,
3) organizowane są przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu.
4) są cykliczne i mają charakter otwarty.
6. Z przeznaczonych w danym roku środków na zadania w rozdziale 92195 - kultura wydziela się
rezerwę do 25%, którą Starosta rozdysponowuje na organizację imprez i innych ważnych
przedsięwzięć kulturalnych, o realizację których wnioski zostały złożone po wyznaczonym
w ust.2 pkt 1 terminie lub nie zostały ujęte w szczegółowym planie wydatków opracowanym
na dany rok, w tym nagrody Starosty, o których mowa w ust.2. pkt 2.

7. Wydatki związane z organizacją imprez przeznaczane są głównie na:
1) nagrody Starosty,
2) transport uczestników imprezy i zapewnienie ich bezpieczeństwa,
3) pokrycie innych kosztów, niezbędnych do zagwarantowania prawidłowego
przeprowadzenia imprezy
8. Płatności dokonywane przez Powiat Nyski w ramach współorganizacji imprez będą realizowane
wyłącznie na rzecz podmiotów znajdujących się na prowadzonej przez Ministerstwo Finansów
białej liście podatników VAT( dotyczy podmiotów zobowiązanych do odprowadzenia podatku
VAT). W związku z powyższym Organizator zobowiązany jest przed realizacją wydatków
do przedłożenia do Wydziału Edukacji i Kultury danych podmiotu ( nazwa firmy, adres, telefon
kontaktowy), z którego usług zamierza skorzystać w ramach współorganizacji imprezy celem
jego weryfikacji na białej liście podatników VAT. W przepadku nieprzekazania ww. danych
Powiat Nyski może odmówić zapłaty faktury.
9. Starosta Nyski może rozdysponować środki, które nie zostaną w pełni wykorzystane na
realizację poszczególnych przyjętych przez Zarząd Powiatu zadań.

