
UMOWA Nr FN/1/08 OR. 3 -08

Zawarta  w  dniu  02.01.2008  r.  pomiędzy  Powiatem  Pułtuskim,  reprezentowanym przez

Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski

2. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski

przy kontrasygnacie Krystyny Rzepnickiej – Skarbnika Powiatu

a

SPZOZ w Pułtusku, reprezentowanym przez:

1. Michała Borkowskiego – Dyrektora

2. Bogusławę Więcką – Z-cę Dyrektora ds Ekonomicznych, Głównego Księgowego

  

w sprawie: przekazania dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego.

Na  podstawie  Uchwały  nr  XV/119/07  Rady Powiatu  z  dnia  21  grudnia  2007  r.

w sprawie: budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008 została zawarta umowa o następującej

treści:

§ 1

Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  przekaże  dotację  celową  dla  SPZOZ  w  Pułtusku

w  wysokości  472.285  zł  (słownie:  czterysta  siedemdziesiąt  dwa  tysiące  dwieście

osiemdziesiąt  pięć  złotych)  z  przeznaczeniem  na  zakup  niżej  wymienionego  sprzętu

medycznego:

1. gastroskop – 1 szt

2. aparat KTG – 2 szt

3. defibrylator – 1 szt

4. aparat Holter – 2 szt

5. mammograf – 1 szt



§ 2

SPZOZ zobowiązuje się przeznaczyć dotację, o której mowa w par. 1 na sfinansowanie

kosztów  zakupu  sprzętu  medycznego  wymienionego  w  poz.  1-4  w  terminie  do  dnia

29.02.2008 r, a wyszczególnionego w poz. 5 w terminie do dnia 30.11.2008 r.

§ 3

Dotacja celowa w wysokości 158.000 zł na zakup sprzętu wymienionego w par. 1 pkt. 1-4

zostanie przekazana na konto SPZOZ BS O/Pułtusk nr 83 8232 0005 0010 3509 2000 0001

w terminie uzgodnionym przez obie strony, nie później niż do dnia 29 lutego 2008 r.,  

a  dotacja  celowa  w  wysokości  314.285  zł  na  zakup  mammografu  wymienionego  

w  par.  1  pkt  5  -  po  otrzymaniu  pomocy  finansowej  z  Samorządu  Województwa

Mazowieckiego.

§ 4

Dyrektor SPZOZ zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia finansowego wydatkowanej

dotacji  najpóźniej  w  terminie  7  dni  po  jej  wydatkowaniu  wraz  z  potwierdzonymi

za zgodność z oryginałem dokumentami:

− kopii protokołu odbioru sprzętu,

− kopii opisanych faktur,

− kopii dowodów zapłaty wykonawcom,

− oświadczenie  Dyrektora  SPZOZ  o  wykorzystaniu  środków  zgodnie  z  procedurą

zamówień publicznych.

§ 5

1.  W  przypadku  niewykorzystania  dotacji  celowej  w  terminie  określonych  w  par.

2 zobowiązuje się dyrektora SPZOZ do zwrotu dotacji na konto powiatu pułtuskiego

 nr: 61 8213 0008 2001 0012 7231 0001.

2. W przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej

wysokości Dyrektor SPZOZ zobowiązuje się do zwrotu dotacji na wyżej wymienione konto

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i nie później niż

do dnia 22 grudnia 2008 r.



§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego i Ustawy o finansach publicznych. 

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

i wprowadzone będą w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla  każdej

ze stron.

Zarząd Powiatu SPZOZ

1. Andrzej Dolecki 1. Michał Borkowski

2. Witold Saracyn 2. Bogusława Więcka 

przy kontrasygnacie Skarbnika

Krystyna Rzepnicka 


