
UMOWA Nr FN 2/07 94

Zawarta  w  dniu  14.08.2007  pomiędzy  Gminą  Winnica,  zwaną  dalej  “Dotującym”,

reprezentowaną przez: 

1. Janusz Szubert – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Waldemar Błoński

a Powiatem Pułtuskim, zwanym dalej “Dotowanym”, reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Nalewajka – Starostę Pułtuskiego,

2. Witolda Saracyna – Wicestarostę Pułtuskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyna Rzepnicka

w sprawie:  udzielenia pomocy  finansowej  z  budżetu Gminy  Winnica w formie  dotacji

celowej.

§ 1

Na podstawie  art.  18 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym (tj.Dz.U.

z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/41/07

Rady Gminy Winnicy z dnia 28 czerwca 2007 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

Dotujący  udziela  Dotowanemu  dotacji  celowej  w  wysokości  50.000  zł.  (słownie

pięćdziesięciu tysięcy złotych) z przeznaczeniem na współfinansowanie : przebudowy drogi

powiatowej odcinek Smogorzewo Włościańskie długości 577 m

§ 2

1. Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć pomoc finansową  na przebudowę drogi, o której 

mowa w paragrafie 1 i zrealizować zadanie  w terminie do dnia 30 października 2007 r.

2. Dotowany zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia finansowego wydatkowanej  

dotacji najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2007 r. z potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem dokumentami:

− kopii protokołu odbioru końcowego robót,

− kopii opisanych faktur,

− kopii dowodów zapłaty,

− oświadczenie  Dotowanego o  wykorzystaniu  środków zgodnie  z  procedurą  zamówień

publicznych.



3.  Niewykorzystaną  kwotę  pomocy  finansowej  Dotowany  niezwłocznie  zwróci

po realizacji zdania na konto:

27 8226 0008 2002 2000 1270 0002

nie później jak do dnia 20 grudnia 2007 .

§ 3

Za  realizację  zadania  i  rozliczenie,  o  którym  mowa  w  paragrafie  2  czyni  się

odpowiedzialnym Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

§ 4

1. Dotacja  wykorzystana  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  pobrana  nienależnie  lub

w nadmiernej wysokości oraz nierozliczona w terminie, o którym mowa w paragrafie 2 

pkt  2  niniejszej  umowy,  podlega  zwrotowi  na  rachunek  Gminy  Winnica   wraz

z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekazania 

dotacji z budżetu Gminy.

2. Zwrotowi podlega ta część dotacji, która została niewykorzystana lub została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona, nadmiernie pobrana.

3. Zwrotu dotacji celowej dokonuje się w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania 

pisemnego  wezwania  lub  z  własnej  inicjatywy Dotowanego  i  nie  później  niż  do  dnia

22 grudnia 2007 r.

§ 5

Kwota pomocy finansowej zostanie przekazana na konto:

BS Ciechanów nr 61 8213 0008 2001 0012 7231 0001

w terminie do dnia 16 listopada 2007 r.

§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy

o finansach publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron oraz jeden egzemplarz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Dotujący: Dotowany:

Janusz Szybert Tadeusz Nalewajk

Witold Saracyn


