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RADY GMINY PACANdw

w sprawie udzielania dotacji dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ratajach Karskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pozn. zm.) oraz art. 221 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansachpublicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.)
Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje:
§1
Postanawia si? udzielic dotacji celowej dla Ochotniczej Strazy Pozamej w Ratajach Karskich na
budowf budynku garazowego w miejscowosci Rataje Karskie w kwocie 30.000,00 zl (slownie:
trzydzie^ci tysi^cy zlotych).
§2
Upowaznia si? Wojta Gminy Pacanow do zawarcia z Ochotnicz^ Strazy Pozam^ w Ratajach Karskich
umowy wedhig wzoru stanowi^cego zat^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3
Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Pacanow.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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^.}^.^.y..{/.'^.^!!.^,fA

Rady Gminy Pacanow z dnia
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UMOWA zawarta dnia

roku w Pacanowie

pomi^dzy:
1.

Gmin^ Pacanow, zwanej w dalszej cz^sci umowy „Dotuj^cym" Reprezentowanej
przez:
Wojta Gminy Pacan6w Wieslaw Skop przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dorota
Kochanowicz
a

2. Zarzqdem Ochotniczej Strazy Pozamej w Ratajach Karskich reprezentowanej przez:
Prezesa OSP Robert Zagrajek i V-ce Prezesa OSP Krzysztof Eliasz
Zwanej w dalszej cz^sci umowy „Dotowanym".

Na mocy niniejszej umowy w zwi^zku z art. 32 ust. 2 Ustawy o Ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U . 2009 r. 178.1380 ze zm.) art. 221 ust. 1 Ustawy o Finansach publicznych (Dz. U .
2009 r. 157,1240 ze zm.) oraz uchwaly nr

Rady Gminy Pacanow

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Strazy Pozamej w Ratajach Karskich.

Strony zgodnie ustalaj^.
§1

Dotujqcy udziela Dotowanemu dotacji celowej w wysokosci 30.000,00 z l (slownie:
trzydziesci tysi?cy zlotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku
garazowego w miejscowosci Rataje Karskie.
Kwota dotacji zostanie przekazana na konto Dotowanego Nr 54851700070040040000420001
w terminie 14 dni od otrzymania przez Dotuj^cego podpisanej umowy.

§2

Kwota dotacji nie moze bye przeznaczona na realizacj? innych celow niz okreslonych w
niniejszej umowie.

§3
1. Dotacja celowa o ktorej mowa w §1 moze by6 wykorzystana w nieprzekraczabiym
terniinie do

r.

2. W terminie do

r. Dotowany przedstawi Dotujqcemu rozliczenie

przyznanych i wykorzystanych srodkow finansowych, oraz zwroci niewykorzystan^ cz?sc
dotacji celowej na rachunek bankowy Gminy Pacanow Nr 86851700070040040001720001.
3. RozUczenie, o ktorym mowa w ust. 2 polegalo b^dzie na przedlozeniu przez
Dotowanego uwierzytelnionych przez umocowane osoby kserokopii faktur, rachvmkow lub
innych dowodow ksi^gowych wraz z dokumentami przelewu naleznosci.
4. Srodki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w
nadmiemej wysokosci podlegaj^zwrotowi do Dotowanego.
5. Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4 nalicza siq w przypadku zwrotu dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek OSP
do dnia zwrotu wl^cznie, a w przypadku

stwierdzenia nienalezytego pobrania dotacji od

dnia tego stwierdzenia do dnia zwrotu wl^cznie.

§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszqumowqzastosowanie miec b^dqprzepisy ustawy o
finansach publicznych, o samorz^dzie gmiimym oraz pozostajqce w zwi^zku z niniejszq
umowq.

§5
Ewentualne spory wynikajqce z niniejszej umowy rozstrzygane b§d%przez strony w drodze
wspohiych uzgodnien, a w przypadku nie osiqgni^cia porozumienia, wlasciwym b§dzie S^d
Rejonowy w Busku Zdroju.

§6

Umowa zostala sporzqdzona w 3 jednobrzmi^cych egzemplarzach 1 Dotowany 2 Dotujqcy.

Podpisy

Dotowany

Dotuj%cy
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