Nr 27/08
UMOWA Nr FN/2/08
zawarta w dniu 3.04.2008 r.
pomiędzy:
Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w osobach:
1. Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski
2. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski
przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu – Krystyna Rzepnicka
zwanym w dalszej części umowy “Dotującym”
a
Gminą Świercze, reprezentowaną przez:
1. Adama Misiewicza – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Anna Puchalska
zwana w dalszej części umowy “Dotowanym”
w sprawie: udzielenia przez Powiat Pułtuski pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Świercze

Na podstawie art 175 ustawy z dnia 30 marca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz 2104 ze zmianami) i uchwały nr XVII/129/08 Rady Powiatu z dnia
18 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej strony zawierają umowę
następującej treści:

§1
Dotujący udzieli Dotowanemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie
finansowe dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości
Świeszewko, który miał miejsce w dniu 23 lutego 2008 roku.
§2
1. Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć pomoc finansową na zakup stolarki okiennej,
stolarki

drzwiowej

wewnętrznej

i

zewnętrznej

oraz

materiałów

na

strop

do odbudowywanego budynku mieszkalnego dla poszkodowanych rodzin.
2. Dotowany zobowiązuje się zrealizować zadanie o którym mowa w ust 1 w terminie
do dnia 30 października 2008 r.

§3
Dotowany zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia finansowego wydatkowanej
dotacji celowej w terminie do dnia 30 listopada 2008 r. z potwierdzonymi za zgodność
z oryginałem dokumentami:
–

kopii opisanych faktur

–

kopii dowodów zapłaty

–

oświadczenie Dotowanego o wykorzystaniu środków zgodnie z procedurą zamówień
publicznych
§4

Dotujący dokona wpłaty dotacji celowej w wysokości określonej w par. 1 na konto Gminy
Świercze nr 41 8226 0008 2003 3000 1818 0001 w terminie do dnia 30 maja 2008 r.
§5
Niewykorzystana kwotę pomocy finansowej Dotowany niezwłocznie zwróci po realizacji
zadania na konto:
61 8213 0008 2001 0012 7231 0001
nie później jak do dnia 30 listopada 2008 roku.

§6
1. Dotacja

wykorzystana

niezgodnie

z

przeznaczeniem,

pobrana

nienależnie

lub w nadmiernej wysokości oraz nierozliczona w terminie, o którym mowa w paragrafie
3 niniejszej umowy, podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Pułtuskiego wraz
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekazania
dotacji z budżetu Powiatu.
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
30 listopada 2008 r.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
o finansach publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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