
 

 

POROZUMIENIE NR UM/BZS/I/1617/36/1396-W/2020 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej  

na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy w 2021 roku, 

 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,  

reprezentowanym przez: 

Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha zwanym dalej „Dotującym”,  

a  

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych,  

reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w imieniu którego działają: 

1. Krzysztof Kwiatkowski - Starosta Wałbrzyski, 

2. Iwona Frankowska - Wicestarosta, zwanym dalej „Dotowanym”, 

§ 1. W związku z zawartym w dniu 22 kwietnia 2015 r. przez Miasto Wałbrzych i Powiat Wałbrzyski 

Porozumieniem nr UM/BKS/I/9/6/9-B/2015 w sprawie powierzenia przez Miasto Wałbrzych Powiatowi 

Wałbrzyskiemu realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1409 ze zm.), art. 11, art. 12a, art.26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 426 ze zm.) rozdziału 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), art. 250, 

art. 251, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869  

ze zm.), Strony ustalają wysokość, terminy i zasady przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej  

na realizację przez Powiat Wałbrzyski tych zadań w 2021 roku. 

§ 2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1 Dotujący zobowiązuje się przekazać Dotowanemu dotację 

celową w wysokości nie większej niż kwota części równoważącej subwencji wynikającej z zawiadomienia 

Ministra Finansów wydanego zgodnie z art. 33 na podstawie art. 23a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.) w części poz. C2. 

2. W 2021 roku wstępna wysokość dotacji celowej na realizację powierzonych zadań, o których mowa  

w § 1 wynosi 3.381.944,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści 

cztery złote).  

3. Dotujący zobowiązuje się do ustalenia ostatecznej kwoty dotacji celowej w 2021 roku na realizację 

powierzonych zadań, o których mowa w § 1, w terminie do 30 kwietnia 2021 roku, która zostanie wprowadzona 

w formie aneksu do niniejszego Porozumienia. 

4. Kwota dotacji, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku będzie przekazywana w równych transzach 

miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Dotowanego. 
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5. Zadania wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) finansowane będą ze środków PFRON 

otrzymanych przez Powiat Wałbrzyski. 

6. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dotacji określonej niniejszym Porozumieniem będą naliczane 

odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

§ 3. 1. Przekazywaną dotację na realizację zadań wymienionych w § 1 Dotowany zobowiązuje się 

wykorzystać do 31 grudnia 2021 roku. 

2. Do zamówień na dostawy, usługi, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

3. Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej  

i ewidencji księgowej zadania powierzonego w § 1, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). 

4. Dotowany zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją powierzonego 

zadania opisanego w § 1 przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Dotowany 

realizował zadnie. 

§ 4. 1. Niewykorzystaną część dotacji Dotowany zwróci na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych o numerze 

55102036680000550204300967 w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. 

2. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 1 naliczone będą odsetki 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego po upływie terminu 

zwrotu określonego w ust. 1 na rachunek bankowy o numerze 55102036680000550204300976. 

3. Przyjmujący dotację składa Dotującemu sprawozdanie z wykorzystania przekazanej dotacji w 2021 roku 

do dnia 31 stycznia 2022 roku w formie sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji powierzonego 

zadania. 

4. Miasto Wałbrzych jako Dotujący ma prawo do przeprowadzania kontroli sposobu wykorzystania dotacji 

przekazanej Dotowanemu na współfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, po wcześniejszym 

powiadomieniu o terminie kontroli. 

5. W przypadku realizacji zadań Miasta Wałbrzycha przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie krótszym niż 

rok, rozliczenie zadania przedłożyć należy w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Wałbrzycha. 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

§ 6. Porozumienie ustalające wstępną wysokość dotacji celowej na rok 2022 na współfinansowanie zadań, 

o których mowa w § 1, zostanie zawarte do 31 października 2021 roku. 

§ 7. Zmiana treści postanowień Porozumienia oraz jego rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron  

oraz jeden egzemplarz do przekazania celem publikacji. 

§ 9. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Prezydent Miasta Wałbrzycha: 

Roman Szełemej 

 

Starosta Wałbrzyski: 

Krzysztof Kwiatkowski 

 

Wicestarosta: 

Iwona Frankowska 
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