
    

UCHWAŁA  NR XLI/358/2017 

RADY GMINY CZARNA  

z dnia 17 lipca 2017 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

Na podstawie art. 10 ust. 2, i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), 

Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się pomocy finansowej w formie  dotacji celowej Powiatowi Dębickiemu w 

wysokości 39 000 zł (słownie trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem 

na dofinasowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia,  sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy”.                                      

2. Pomoc finansowa, o której mowa w pkt 1 zostanie udzielona ze środków własnych budżetu 

Gminy Czarna na 2017 rok, w ramach klasyfikacji budżetowej dział 851 rozdział 85111 

klasyfikacji budżetowej. 

 

§ 2 

Treść umowy dotacji określającej szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji zawartej 

pomiędzy Gminą Czarna a Powiatem Dębickim, zawiera załącznik do uchwały.   

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Załącznik 

                                                                                                                    do Uchwały Nr XLI/358/2017 

                                                                                                    Rady Gminy Czarna  

                                                                                                                    z dnia 17 lipca 2017 roku 

 

Umowa dotacji Nr  …… 

 

Zawarta w  dniu …….. 2017 roku w ………………pomiędzy:  

Gminą Czarna z siedzibą   39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 , reprezentowaną przez : 

……………………………. – ……………………… 

zwanym dalej „ Dotującym” 

a Powiatem Dębickim ul. Parkowa 28, 39 - 200 Dębica reprezentowanym przez : 

……………………………………….. 

………………………………………… 

zwanych dalej „ Dotowanym” 

została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej o następującej treści: 

 

§ 1 

Dotujący działając na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. 

zm.), 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1870 z 

późn. zm.), 

3) Uchwały nr …………………/2017 Rady Gminy Czarna  z dnia ………………..r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Dębickiego. 

 

Udziela Dotowanemu dotację celową w kwocie 39.000,00  zł ( słownie: trzydzieści dziewięć 

tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia,  

sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Dębicy”. 

 

§ 2 

Dotowany dokona zakupu wyposażania, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 



§ 3 

1. Gmina Czarna przekaże na rachunek bankowy Powiatu Dębickiego  

Nr  PBS w Sanoku o/ Dębica 28 8642 1139 2013 3913  5438 0001 zadeklarowaną  kwotę 

w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wraz z kserokopią faktury (faktur) 

z adnotacją: płatne ze środków Gminy Czarna  w wysokości: …………..zł; słownie: 

………………… . 

2. Faktury, o których mowa w pkt. 1 powinny zostać zatwierdzone do wypłaty i opisane 

zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39, ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z 

późn. zm.). 

3. Powiat Dębicki wykorzysta otrzymaną dotację niezwłocznie po jej otrzymaniu  

na wskazany w niniejszej umowie cel, poprzez zapłatę za realizowane zadanie,  

nie później jednak niż do dnia 15.12.2017r. 

 

§ 4 

1. Powiat Dębicki przedłoży Gminie Czarna rozliczenie udzielonej dotacji nie później jednak 

niż do 5.01.2018 r. 

2. Rozliczenie udzielonej dotacji zawierać będzie wyszczególnienie wszystkich zakupionych 

sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych, określenie wartości całego zadania oraz 

wysokości środków własnych Powiatu Dębickiego i środków otrzymanych z Gminy 

Czarna. Ponadto rozliczenie winno zawierać zestawienie wszystkich faktur 

dokumentujących sfinansowanie całego zadania,  z podziałem na wystawiającego fakturę, 

numer faktury, datę wystawienia faktury, datę zapłaty  za fakturę, kwotę faktury oraz kwotę 

faktury opłaconą ze środków dotacji z Gminy Czarna. Do rozliczenia należy dołączyć 

uwierzytelnione kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę za faktury. 

3. W przypadku niewykorzystania części dotacji z Gminy Czarna, Powiat Dębicki dokona jej 

zwrotu w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Czarna  

Nr PBS w Sanoku o/ Dębica 94 8642 1139 2013 3928 3328 0001. 

4. Od kwoty dotacji zwróconej przez Powiat Dębicki po 31 grudnia 2017 roku będą naliczone 

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia 31 

grudnia 2017 roku. 

5. Dotacja udzielona przez Gminę Czarna Powiatowi Dębickiemu, wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z 



odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa  w niniejszym punkcie umowy. 

 

§ 5 

1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli nad realizacja całego zadania.  

2. Dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w realizację zadania, na 

które udzielono dotacji w każdej fazie oraz po jego zakończeniu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas realizacji określonego w § 1 zadania nie później 

jednak niż do 31.12.2017r. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Umowę spisano w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.            

§ 8 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowy dla Gminy Czarna. 

 

§ 9 

Niniejsza umowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

poprzez Gminę Czarna. 

 

 

Dotujący:                                                                                                       Dotowany: 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 


