
UCHWAŁA NR XXII/157/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) oraz art.  216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 
2013 r., Nr 885 ze zm.)  Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Krupski Młyn pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kaletach prowadzonego przez Śląski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy na 2016 rok w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).

§ 3. 1. W celu zrealizowania zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą  Krupski 
Młyn a Powiatem Tarnogórskim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazywania i rozliczenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XXII/157/16

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 października 2016 r.

UMOWA

zawarta w dniu ................ roku w Krupskim Młynie, pomiędzy:

1. Gminą Krupski Młyn, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jana Murowskiego,

a

2. Powiatem Tarnogórskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez   – 
...........................................................................

Na podstawie art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/..../16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 października 2016 roku w 
sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego o następującej treści:

§ 1. 1. Na podstawie niniejszej umowy Gmina udziela dla Powiatu dotacji celowej w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie złotych: dwa tysiące 00/100 ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu dla 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaletach prowadzonego przez Śląski Oddział Regionalny 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach.

2. Kwota, o której jest mowa w ust. 1, zostanie przekazana na konto Powiatu nr 
00000000000000000000000000 w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Powiat nie może przeznaczyć kwoty, o której mowa w ust. 1 na realizację innych celów niż objęte niniejszą 
umową.

§ 2. Powiat zobowiązuje się do terminowej realizacji zakupu do dnia 30 grudnia 2016 r.

§ 3. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 może być wykorzystywana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 grudnia 2016 roku.

2. W terminie 9 dni od daty wykorzystania środków z pomocy publicznej Powiat przedstawi Gminie 
rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych oraz zwróci niewykorzystaną część dotacji 
celowej na rachunek bankowy Gminy Krupski Młyn nr 27 8466 0002 0000 2264 2000 0001

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 polegało będzie na przedłożeniu przez Powiat uwierzytelnionych przez 
umocowane osoby kserokopii faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych.

4. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości 
podlegają zwrotowi do Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w 
terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. na konto bankowe wskazane w ust. 2.

5. Odsetki, o których mowa w ust. 4 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek Powiatu do dnia zwrotu włącznie, a w przypadku 
stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji od dnia tego stwierdzenia do dnia zwrotu włącznie.

§ 4. Gmina Krupski Młyn zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prawidłowości, zgodności i rzetelności 
realizacji dotowanego zadania.

§ 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy o finansach 
publicznych, o samorządzie gminnym oraz przepisy pozostające w związku z niniejszą umową.

§ 7. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez strony w drodze wspólnych 
uzgodnień, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w 
Tarnowskich Górach właściwy dla siedziby dotującego.
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§ 8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Powiat                                                                                  Gmina
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