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Poz. 380
UMOWA NR 1/2014
BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594
późn. zm.), art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885) i uchwały Nr XXXVII/418/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
realizację zadania: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2014 roku.
- Gmina Zabierzów reprezentowana przez Wójta Gminy Zabierzów mgr Elżbietę Burtan oraz
- Gmina Krzeszowice reprezentowana przez Burmistrza
Bartla zawierają umowę następującej treści:

Gminy

Krzeszowice

mgr

Czesława

§ 1. Gmina Krzeszowice udziela ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości do 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy
Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2014 roku.
§ 2. W ramach realizacji zadania Gmina Zabierzów zorganizuje i przeprowadzi w trybie określonym przez
odrębne przepisy postępowanie, mające na celu wybór wykonawcy, zawrze umowę i będzie nadzorował jej
wykonanie.
§ 3. 1. Gmina Krzeszowice zobowiązuje się przekazać środki na rachunek bankowy Gminy Zabierzów nr
26 8591 0007 0030 0000 0879 0003 w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Gmina Zabierzów zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w § 1.
3. W terminie 14 dni po wykonaniu zadania, nie później niż do dnia 20 stycznia 2015 r. Gmina Zabierzów
przedłoży Gminie Krzeszowice sprawozdanie z jego realizacji, zawierające spis kosztów, kopie umów oraz
faktur.
§ 4. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na
rachunek bankowy Gminy Krzeszowice nr 22 1540 1115 2001 6000 1414 0006 w terminie do 31 grudnia
2014 roku od dnia wskazanego w § 3 ust. 3.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach
publicznych.
§ 6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.
§ 7. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Za Gminę Zabierzów
Wójt Gminy Zabierzów
mgr Elżbieta Burtan

Za Gminę Krzeszowice
Burmistrz Miasta Krzeszowice
mgr Czesław Bartl

