
UMOWA  106/07

Zawarta  w  dniu  06.12.2007  r.  pomiędzy  Gminą  Obryte  zwanym  dalej  „Dotującym”
reprezentowanym przez: 
1.Henryka Szczepanika Wójta Gminy Obryte
a Powiatem Pułtuskim , zwanym dalej „Dotowanym” reprezentowanym przez :
1. Andrzeja Doleckiego – Starostę Pułtuskiego
2. Witolda Saracyna – Wicestarostę Pułtuskiego
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Obryte w formie dotacji celowej
na zadanie pod nazwą:
„Modernizacja  ewidencji  gruntów,  założenie  ewidencji  budynków  i  numerycznej  mapy
zasadniczej obrębu ZAMBSKI KOŚCIELNE, gmina Obryte”

§1
Na podstawie art.10 ust.2 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 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały nr V/26/2007
Rady Gminy Obryte z  dnia  27 marca 2007 r.  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  na
„Modernizację  ewidencji  gruntów,  założenie  ewidencji  budynków  i  numerycznej  mapy
zasadniczej obrębu ZAMBSKI KOŚCIELNE, gmina Obryte”
Dotujący  udziela  Dotowanemu  dotacji  celowej  w  wysokości  59  %  wartości  zamówienia
wynoszącego  296.996,80  zł.(słownie:  dwieście  dziewięćdziesiąt  sześć  tysięcy  dziewięćset
dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) z  czego 2.500 zł (słownie: dwa tysiące
złotych ) zostanie przekazane do końca 2007 r. natomiast pozostała suma w kwocie 172.728,11
zł  (słownie: sto siedemdziesiąt  dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych jedenaście
groszy) w dwóch częściach odpowiednio 86.364,06 zł  (słownie:  osiemdziesiąt  sześć tysięcy
trzysta  sześćdziesiąt  cztery  złote  sześć  groszy)  w  roku  2008  i  86.364,05  zł  (słownie:
osiemdziesiąt  sześć  tysięcy  trzysta  sześćdziesiąt  cztery  złote  pięć  groszy)  w  roku  2009  z
przeznaczeniem na wykonanie wyżej opisanych zadań.

§2
Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć pomoc finansową na realizację w/w zadania, o którym
mowa  w  §1  i  zrealizować  zadanie  zgodnie  z  umową  nr  70/07  „Modernizacja  ewidencji
gruntów,  założenie  ewidencji  budynków i  numerycznej  mapy zasadniczej  obrębu ZAMBSKI
KOŚCIELNE,  gmina Obryte” zawartą  w  dniu 17 września 2007 r.  w Pułtusku  pomiędzy
Powiatem Pułtuskim z siedzibą  w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu  a  firmą  Polskie  Przedsiębiorstwo  Geodezyjno-Kartograficzne  S.A.  z  siedzibą  w
Warszawie przy ul. Przyce 20 .

§3
Powiat  Pułtuski  za  wykonane prace  przedstawi rozliczenie  wydanych środków finansowych
poprzez złożenie kopii faktur i rachunków.

§4
1. Dotacja  wykorzystana  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  pobrana  nienależnie  lub  w

nadmiernej  wysokości  oraz  nierozliczona  w terminie  którym mowa  w §2  niniejszej
umowy, podlega zwrotowi na rachunek Gminy Obryte wraz z odsetkami liczonymi jak
dla zaległości podatkowych, począwszy od przekazania dotacji budżetu Gminy.

2. Zwrotowi  podlega  ta  część  dotacji,  która  została  niewykorzystana  lub  została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem , nienależnie udzielona, nadmiernie pobrana



§5
Kwota pomocy finansowej zostanie przekazana na konto:
BS Ciechanów nr 61 8213 0008 2001 0012 7231 0001

§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 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Obryte i 2
egzemplarze dla Powiatu Pułtuskiego.

Dotujący: Dotowany:
Andrzej Dolecki Henryk Szczepanik
Witold Saracyn




