U C H W A L A NR XXIX/145/16

R A D Y G M I N Y PACANOW

z dnia 17 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Oblekoniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz.U.z 2016 r.,
poz.446 z pozn. zm.), art. 32 ust.2,ust. 3b 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. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z pozn. zm) Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast^puje:

§ 1. Udzieiic dotacji dia Ochotniczej Strazy Pozarnej w Oblekoniu na zakup samochodu bojowego klasy ci^zkiej
w kwocie 50 000,00 z\: piecdziesiat tysi^cy zlotych 00/100).

§ 2.Wymieniony zakup nalezy zrealizowac na podstawie przepisow „Prawo przepisow zamowien publicznych".

§ 3. Upowaznia si? Wqjta Gminy Pacanow do zawarcia z Ochotnicz^ Strazy Pozam^ w Oblekoniu umowy
wedhig wzoru stanowi^cego zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 4. Wykonanie uchwaiy powierza si? WqjtOwi Gminy Pacanow.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia .

P»NICZ >^CY
J*n Nawicki

Zat^cznik do uchwaly Nr XXIX/145/16

Rady Gminy Pacanow

z dnia 17 sierpien 2016 r.

Umowa nr

Zawarta w dniu

/2016

2016 r. w Pacanowie, pomi^dzy:

1. Gmin^ Pacanow, zwan^ dalej Dotuj^cym, reprezentowan^ przez Wqjta Gminy, w osobie Wiesiaw Skop przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dorota Adamczyk

oraz

2. Zarzqdem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Oblekoniu, zwan^ dalej OSP, reprezentowan^ przez:

Prezesa OSP - Stanislawa Korbas

Skarbnika OSP - Jozef Padak
Zwanej w dalszej cz^sci „ Dotowanym"

o nast^puj^cej tresci:

1. Na podstawie niniejszej umowy Dotuj^cy udziela OSP pomocy finansowej w formie dotacji celowej w
wysokosci 50 000,00 zt (siownie: piecdziesiat tj'si^cy zlotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
ci^zkiego samochodu bojowego.

2. Kwota,

o ktorej

jest

mowa

w ust. 1 zostanie

przekazana

na

konto

OSP Oblekon nr

- po przekazaniu srodkow w wyzej wymienionej wysokosci przez
Zarz^d Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego.

3. OSP nie moze przeznaczyc kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 na realizacj? innych celow niz obj^tych niniejsz^
umow^.

§ 2. OSP zobowi^zuje si? do terminowej realizacji zadania.

§ 3 . 1 . Dotacja celowa, o ktorej mowa w § 1 moze bye wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia

2. W terminie

OSP przedstawi Dotuj^cemu rozliczenie przyznanych i wykorzystanych srodkow

fmansowych oraz zwroci niewykorzystanq cz^sc dotacji celowej na rachunek bankowy Urz^du Gminy Pacanow nr

3. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust. 2 polegalo b?dzie na przediozeniu przez OSP uwierzytelnionych przez
umocowane osoby kserokopii faktur, rachunkow lub innych dowodow ksi^gowych wraz z dokumentami przelewu.

4. Srodki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiemej wysokosci
podlegajq zwrotowi do Dotuj^cego wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych w
terminie do dnia

5.

na konto bankowe wskazane w ust. 2.

Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4 nalicza si? w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek OSP do dnia zwrotu wl^cznie, a w przypadku stwierdzenia
nienaleznego pobrania dotacji od dnia tego stwierdzenia do dnia zwrotu wl^cznie.

§ 4 W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie miec b?dq przepisy ustawy o finansach
publicznych, o samorz^dzie gminnym oraz przepisy pozostaj^ce w zwi^zku z niniejszq umow^.

§ 5. Ewentualne spory wynikaj^ce z niniejszej umowy rozstrzygane b?d^ przez strony w drodze wspolnych
uzgodnien, a w przypadku nie osi^gni?cia porozumienia, wlasciwym do rozstrzygania b?dzie S^d Rejonowy w
Busku Zdroju.

§ 6. Umowa zostala sporz^dzona w 3 jednobrzmi^cych egzemplarzach - 1 Dotowany, 2 Dotuj^cy.

