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POROZUMIENIE Nr S.ORIS.0310.2.2012
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 16 lutego 2012 r.
o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012r. w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim
z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w którego imieniu działają: 1. Pani Bogumiła Więckowska – Starosta, 2. Pan Janusz Budny – Członek
Zarządu w dalszej części zwanym „Powiatem”, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28
w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek,
zwaną dalej „Gminą”.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 113/VIV/11 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok,
z późniejszymi zmianami oraz uchwałą Nr 125/XV/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie powierzenia Gminie Karczew zadania w zakresie kultury w 2012 roku zawiera się niniejsze
porozumienie:
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udzielenie Gminie przez Powiat pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pn. „Dożynki Powiatowo Gminne”, które odbędą się 9 września 2012 roku w Nadbrzeżu.
§ 2. Powiat zobowiązuje się do:
1) przekazania Gminie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości
20 000,00zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) na zadanie określone w § 1;
2) kwotę wymienioną w ust. 1 Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy: 94 8023 0009 2001 0000 0723
0009;
3) środki pomocy finansowej przekazane zostaną z rachunku Powiatu z części budżetu: dział 921rozdział
92105 § 2710.
§ 3. Z dotacji, o której mowa w § 2. finansowane mogą być wyłącznie wydatki ponoszone przez Gminę lub
jej jednostki organizacyjne na realizację zadania określonego w § 1. niniejszej umowy.
§ 4. Gmina zobowiązuje się do:
1)

zorganizowania wydarzenia, o którym mowa w § 1 wraz z logistycznym zabezpieczeniem oraz
wydatkowania środków do 24 września 2012r.;

2)

organizacji procesji dożynkowej, do której zaprosi przedstawicieli wszystkich gmin powiatu otwockiego;

3)

poinformowania w oddzielnym piśmie o powołaniu koordynatora dożynek, reprezentującego Gminę
(z ramienia Powiatu nadzór nad dożynkami sprawuje Członek Zarządu właściwy do spraw kultury);

4)

zapraszania przedstawiciela Powiatu, o którym mowa w pkt 3, do udziału w spotkaniach organizacyjnych;
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5)

uzgodnienia z koordynatorem programu dożynek najpóźniej na 30 dni przed dożynkami;

6)

promocji dożynek w lokalnych mediach i na stronach internetowych przy współpracy z Samodzielnym
Biurem Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku;

7)

wyeksponowania w trakcie dożynek banera z herbem Powiatu Otwockiego, który Powiat dostarczy
do siedziby Gminy;

8)

umieszczenia logo Powiatu Otwockiego w materiałach promocyjnych (afiszach, zaproszeniach);

9)

zapewnienia miejsca do rozstawienia stoiska promocyjnego Powiatu podczas dożynek;

10) przedstawienia w terminie do 9 października 2012r. końcowego rozliczenia wykorzystania przekazanej
pomocy finansowej wraz ze sprawozdaniem finansowym z całokształtu wydatków na dotowane zadanie
wraz z „poświadczonymi za zgodność z oryginałem” kopiami faktur, które zostały zrealizowane z dotacji
Powiatu;
11) zwrotu dotacji wraz z odsetkami w przypadku wykorzystania środków pomocy finansowej niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, należy zwrócić do 9 października 2012r.
na rachunek bankowy Powiatu 71 8001 0005 2001 0007 2528 0015, zgodnie z art. 251 ustawy o finansach
publicznych.
§ 5.1. W trakcie obowiązywania porozumienia i po jego wygaśnięciu osoba upoważniona przez Powiat
może przeprowadzić kontrolę w zakresie:
1) celowości wydatkowania przeznaczonej pomocy finansowej;
2) oceny prawidłowości dokonania rozliczeń finansowych.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Powiat mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania,
oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.
3. Gmina na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
4. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Powiat zarówno w siedzibie Gminy, jak
i w miejscu realizacji zadania publicznego.
5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Powiat poinformuje Gminę, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości przekaże Gminie wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
6. Gmina jest zobowiązana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń,
o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o tym Powiatu.
§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
§ 8. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
powiatu jeden dla Gminy.
Starosta:
Bogumiła Więckowska
Członek Zarządu:
Janusz Budny
Burmistrz Karczewa:
Władysław D. Łokietek

