
POROZUMIENIE 

NR 36/2010 

zawarte w dniu 14 maja 2010 r. 

w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej” 

 
pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim – Panem Rafałem Jurkowlańcem 
a  
Powiatem Dzierżoniowskim, reprezentowanym przez 
Pana Janusza Guzdka – Starostę Dzierżoniowskiego,  
Pana Dariusza Kucharskiego – Wicestarostę  
 
na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego 
wykonania przez powiat zadania publicznego, polegającego na realizacji projektu pn. „Bezpieczne Jutro” 
– program prewencyjny dla dzieci i młodzieży, objętego rządowym programem ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 218/2006 
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. 

§ 2. Powiat Dzierżoniowski zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze wskazaniami Wojewody Dolnośląskiego lub upoważnio-
nych przez niego pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

§ 3. 1. Wojewoda Dolnośląski lub upoważnieni przez niego pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego we Wrocławiu są uprawnieni do nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją zadania,  
o którym mowa w § 1. 

2. Termin, zakres oraz czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 1, ustala Wojewoda zawiadamia-
jąc pisemnie Starostę o zamiarze jej przeprowadzenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.  

§ 4. 1. Na wykonanie zadania Wojewoda Dolnośląski przekaże Powiatowi Dzierżoniowskiemu dota-
cję celową. 

2. Wysokość dotacji wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
3. W przypadku zwiększenia wartości zadania, wysokość dotacji nie ulega zmianie. 
4. Dotacja będzie przekazana Powiatowi Dzierżoniowskiemu w wysokości wynikającej z harmono-

gramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia. 
5. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy Powiatu Dzierżoniowskiego  

nr 73 9527 0007 0026 0837 2000 0001.  

§ 5. Powiat Dzierżoniowski zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości  
118 000, 00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych), w tym 
− niefinansowego w wysokości 109 000, 00 zł,  
− finansowego w wysokości 9 000, 00 zł. 

§ 6. Powiat Dzierżoniowski zobowiązany jest do posiadania dokumentacji świadczącej o prawidło-
wej realizacji zadania oraz wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem i udostępniania jej na żąda-
nie Wojewody lub upoważnionych przez niego pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu. 

§ 7. Termin realizacji zadania ustala się na dzień 15 grudnia 2010 roku. 

§ 8. Powiat Dzierżoniowski zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania  oraz 
rozliczenia z wykorzystania przekazanych środków na realizację zadania, nie później niż 15 dni od wyko-
nania zadania, tj. do dnia 30 grudnia 2010 roku, poprzez przedłożenie do Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uwierzytelnionych kopii 
umów, faktur i rachunków. 

§ 9. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia 
wykonania zadania, tj. do dnia 30 grudnia 2010 roku. 

§ 10. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podat-
kowych wg zasad określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Dolnośląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
Wydziału Finansów i Budżetu, Wydziału Nadzoru i Kontroli), jeden dla Powiatu Dzierżoniowskiego. 



§ 12. 1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia w przypadku okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a któ-
re uniemożliwiają wykonywanie porozumienia. Skutki finansowe  i ewentualny zwrot niewykorzystanych 
środków finansowych strony określą  w sporządzonym na tę okoliczność protokole. 

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego 
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu 
wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie.   

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 14. Zmiana warunków porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 

Starosta Dzierżoniowski: 
Janusz Guzdek 

 
 

Wicestarosta: 
Dariusz Kucharski 

Wojewoda Dolnośląski: 
Rafał Jurkowlaniec 

 
 
 
 
 
 

  



Załącznik do porozumienia nr 36/2010 
z dnia 14 maja 2010 r. 

 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


