
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 8 maja 2009r. w Warszawie, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim 

zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Grodzisk Mazowiecki, zwaną dalej „Miastem” reprezentowaną 

zgodnie z art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) przez Grzegorza Benedykcińskiego – Burmistrza Miasta Grodzisk - Burmistrza Mia-

sta Grodzisk Mazowiecki przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Andrzeja Mucha. 

Stosownie do zapisów Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej” ustanowionego uchwałą nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006r., w 

związku z art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), art. 106 ust. 2 pkt 1 i art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

§ 1.1. Po uwzględnieniu rekomendacji zawartej w opinii z dnia 6 listopada 2008r. Wojewódzkiego Zespo-

łu Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” w województwie 

mazowieckim oraz rekomendacji zawartej w opinii z dnia 28 marca 2009r. Zespołu wspierającego koordy-

nację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 

przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki udziela Miastu dotacji celowej 

w 2009 roku w wysokości 31.487zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem zło-

tych) na realizację projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego „System sygnalizacji i monitorin-

gu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym” z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z: 

- kosztorysu projektu, 

- wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, 

- programu inwestycji, wynikającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 nr 120 

poz. 831), 

stanowiących integralną część porozumienia. 

2. Udział środków własnych Miasta w wysokości: 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych) na zrealizowanie 

przez Miasto zadania pod nazwą „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP 

w Izdebnie Kościelnym”. 

§ 2.1. Miasto zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zapewniającej kon-

trolę środków otrzymanych z dotacji. 

2. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji celowej wyłącznie na sfinansowanie 

wydatków inwestycyjnych zgodnie z celem i na warunkach określonych w porozumieniu. Dotyczy to także 

ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć 

przy kalkulowaniu wielkości dotacji celowej oraz odsetek bankowych od przekazanych środków z dotacji, 

które należy wykorzystać na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1. 

3. Dotacja celowa nie może być przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem 

na podstawie umowy o pracę. 

4. Do zamówień na dostawy, wykonanie usług i robót budowlanych, opłacanych ze środków pochodzą-

cych z dotacji, stosuje się przepisy o zamówieniach publicznych. 

5. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2009r. 

§ 3.1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Miasto na formu-

larzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 

2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-

nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), w ter-

minie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

2. Wojewoda ma prawo żądać, aby Miasto w wyznaczonym terminie przedstawiło dodatkowe informa-

cje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Wojewoda wzywa pisemnie 

Miasto do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której wy-

niki mogą być podstawą rozwiązania porozumienia. 



§ 4. Wojewoda ma prawo do bieżącej kontroli realizacji projektu. 

§ 5.1. Dotację celową, o której mowa w § 2, Wojewoda przekaże na rachunek bankowy Miasta w Banku 

PKO BP S.A. Nr 87 1020 1055 0000 9502 0133 2972 w okresie do 30 dni od daty podpisania porozumienia. 

2. Przyznane środki w ramach dotacji celowej określone w § 1 ust. 1 Miasto jest zobowiązane wykorzy-

stać do dnia 31 grudnia 2009 roku. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Miasto jest zobo-

wiązane zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2010 roku na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Bu-

dżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w NBP O/O w Warszawie nr 86 1010 1010 0100 6722 3000 

0000. 

3. Od środków przekazanych w ramach dotacji celowej, niewykorzystanych i zwróconych po terminie 

ustalonym w ust. 2 Miasto zapłaci odsetki w wysokości określonej dla zaległości podatkowych, począwszy 

od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanych środków. 

§ 6. Dotacja celowa, o której mowa w niniejszym porozumieniu nie może być wykorzystana na inny cel 

niż wskazany w § 1. 

§ 7. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 

czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

§ 8. Zmiany warunków oraz dokonywanie uzupełnień porozumienia wymagają formy pisemnej pod ry-

gorem nieważności. 

§ 9. Niniejsze porozumienie jest ważne od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2009r. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy pra-

wa. 

§ 11. Porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Wojewody i jeden dla 

Miasta. 

§ 12. Integralną część porozumienia stanowią załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Kosztorys projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. „System sygnaliza-

cji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”, realizowanego w ra-

mach programu „Razem bezpieczniej”; 

2. Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. 

„System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”, re-

alizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”; 

3. Załącznik nr 3 - Program Inwestycji projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. „System 

sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”, realizowane-

go w ramach programu „Razem bezpieczniej”. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

Burmistrz: 

Grzegorz Benedykciński 

Naczelnik Wydziału Finansowego 

Z-ca Skarbnika Gminy: 

Piotr Leśniewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 


