
 

 

UMOWA NR 285/03/19 

zawarta w dniu 13 marca 2019 r. 

 

pomiędzy:  

Gminą Polkowice w imieniu której działa Urząd Gminy Polkowice  

z siedzibą 59-100 Polkowice ul. Rynek 1, NIP 692-22-53-936,  

reprezentowaną przez:  

Łukasza Puźnieckiego – Burmistrza Polkowic,  

przy kontrasygnacie Katarzyny Gryś – Skarbnika Gminy Polkowice   

zwaną w dalszej części Porozumienia  „GMINĄ”,  

a 

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach  

z siedzibą 59-100 Polkowice,  ul. Polna 3  NIP 692-21-24-877  

reprezentowaną przez:  

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach  

st. bryg. mgr inż. Sylwestra Jatczaka  

przy kontrasygnacie Wioletty Mrozek – Głównej Księgowej  

zwaną dalej „KOMENDĄ”,  zwane łącznie „STRONAMI”  

o następującej treści: 

Działając na podstawie art. 19b pkt 1, art. 19e, art. 19g pkt  2, art. 19h pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1313 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Strony postanawiają: 

§ 1. 1. GMINA przekaże w 2019 r., a KOMENDA przyjmie kwotę 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) na działalność bieżącą z przeznaczeniem na: 

- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych transportu, 

- zakup umundurowania, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla strażaków, 

- zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych 

sprzętu i wyposażenia, 

- zakup sorbentów i neutralizatorów, 

- zakup usług remontowych, konserwacyjnych i naprawczych sprzętu transportowego oraz specjalnego 

i pomieszczeń, 
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- organizację festynu strażackiego w Polkowicach oraz powiatowych obchodów Dnia Strażaka, 

2. Środki finansowe o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaną przekazane na rzecz  Funduszu 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław  

nr 37 1130 1033 0018 8159 5720 0001 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. 

3. Przekazane środki finansowe przeznaczone będą wyłącznie na cel określony w ust. 1 niniejszego 

paragrafu i wykorzystane zostaną w terminie do dnia  31 grudnia 2019 r. 

4. Wydatkowanie kwoty otrzymanej na podstawie niniejszej umowy będzie dokonane zgodnie z przepisami 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. zwana dalej 

prawem zamówień publicznych). 

5. Przekazanie środków przeznaczonych na działalność bieżącą w wysokości 150 000 zł nastąpi w terminie 

14 dni od daty zwrotnego przekazania niniejszej umowy na adres Urzędu Gminy Polkowice 

§ 2. 1. Rozliczenie kwoty, o której mowa w § 1 powinno nastąpić do dnia 15 stycznia 2020 r. 

2. Podstawę  do  rozliczenia  będą stanowiły zestawienia poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem 

o wydatkowaniu środków finansowych zgodnie z przeznaczaniem oraz z ustawą prawo zamówień publicznych. 

3. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji umowy ze strony Gminy prowadzić będzie Wydział 

Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy. 

4. Rozliczenie z wydatkowanych środków przedłoży Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Polkowicach. 

5. Dokumenty  wymienione  w ust. 2  należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy. 

§ 3. 1. Gmina zachowuje prawo kontroli nad prawidłowością wydatkowania kwot, o których mowa  

w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Kwota niewykorzystana przez Komendę w terminie  określonym w § 1 ust. 3 podlega zwrotowi  

na rachunek bankowy Gminy Polkowice Bank PKO Bank Polski Nr 94 1020 3017 0000 2902 0166 6262 do 

dnia 31 stycznia 2020 r. 

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub  w nadmiernej wysokości 

podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Polkowice na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) w terminie 15 dni od daty stwierdzenia 

nieprawidłowości. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  

oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 5. 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

2. Umowę zawarto w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

Burmistrz Polkowic: 

Ł. Puźniecki 

 

Skarbnik Gminy Polkowice: 

K. Gryś 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach:  

st. bryg. mgr inż. S. Jatczak  

 

Główna Księgowa: 

W. Mrozek 
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