
 

 

ANEKS NR 1 

 

z dnia 7 października 2013 r. 

do porozumienia Nr DOL / CW /52/2010 w sprawie powierzenia Gminie Wińsko obowiązku utrzymania 

grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Wińsko, zawartego w dniu 31 maja 2010 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wińsko 

Strony porozumienia:  

- Wojewoda Dolnośląski – Pan Aleksander Marek Skorupa  

i  

- Gmina Wińsko, reprezentowana przez Pana Ryszarda Mirytiuka – Wójta Gminy Wińsko  

postanawiają, co następuje:  

§ 1. Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia Nr DOL/CW/52/2010 strony wprowadzają następujące zmiany:  

1. § 2 otrzymuje brzmienie:  

1) W celu realizacji obowiązków wynikających z §1 Wojewoda będzie przekazywał Gminie środki finansowe 

w formie dotacji celowej.  

2) Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależniona będzie od wysokości środków finansowych, 

otrzymywanych corocznie z budżetu państwa.  

3) Dotacja będzie przekazywana Gminie w dwóch równych transzach. Pierwsza transza przekazana zostanie 

do dnia 31 marca, druga do dnia 31 lipca, danego roku budżetowego.  

4) W uzasadnionych przypadkach, w trakcie danego roku budżetowego, Wojewoda może przekazać Gminie 

dodatkowe środki na realizację zadań, o których mowa w §1, w terminie wynikającym z przedłożonego 

harmonogramu.  

5) Dotacja stanowi podstawę do zwiększenia budżetu Gminy po stronie dochodów. 

2. § 4 otrzymuje brzmienie:  

1) O możliwości niewykorzystania w całości lub w części środków określonych w dotacji, Gmina 

zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewodę, najpóźniej do dnia 31 października 

danego roku budżetowego i do tego dnia zwrócić niewykorzystane środki.  

2) Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.  

3) Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego. 

W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji po tym terminie Gmina zobowiązana jest do zwrotu dotacji 

wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, 

w którym upłynął termin zwrotu dotacji.  
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4) Zwrot niewykorzystanej dotacji należy przekazać:  

a) do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego - Wydziału Finansów i Budżetu nr 17 1010 1674 0000 5522 3000 0000  

b) po dniu 31 grudnia danego roku budżetowego do dnia 31 stycznia roku następnego na rachunek 

bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Finansów i Budżetu nr 94 1010 1674 0000 

5513 9135 0000,  

c) po dniu 31 stycznia roku następnego po roku budżetowym na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego - Wydziału Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000. 

5) Należne odsetki winny być przekazane na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 

Wydziału Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000.  

6) Wykorzystanie dotacji nastąpi poprzez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona.  

7) Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).  

8) W tytule przelewu dotyczącego zwrotu dotacji należy wskazać: rok, którego dotyczy zwrot, klasyfikację 

budżetową, zwrot w układzie zadaniowym (funkcję, zadanie, podzadanie, działanie), nazwę zadania 

w skrócie. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia Nr DOL/CW/52/2010 nie ulegają zmianom.  

§ 3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron.  

Wójt Gminy Wińsko: 

R. Mirytiuk 

Wojewoda Dolnośląski: 

A.M.  Skorupa 
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