
POROZUMIENIE  

z dnia 13 kwietnia 2010 r.  

 

 

Porozumienie zawarte pomiędzy :  

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu

którego działają:  

1. Jan Kus - Starosta Oleski  

2. Stanisław Belka - Wicestarosta  

a Gminą Kluczbork z siedzibą w Kluczborku ul.Katowicka 1 reprezentowaną przez :  

Jarosława Kielara - Burmistrza Miasta Kluczborka  

§ 1. Na podstawie niniejszego Porozumienia strony ustalają, że Powiat Oleski przekaże
Gminie Kluczbork dotację celową w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

na dofinansowanie XXXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych

"Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej".  

§ 2. 1. Z tytułu dotacji, o której mowa w §1 porozumienia, Zarząd Powiatu w Oleśnie

przekaże na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku nr 55 1240 1662 1111 0000

2655 9410 kwotę: 1.500 zł. 

2 .  Środki te zostaną  przekazane w terminie 7 dni po otrzymaniu potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, zatwierdzonych do wypłaty kserokopii faktur lub innych dokumentów
świadczących o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, z adnotacją: "Zakupiono

ze środków Powiatu Oleskiego w kwocie ... ".  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią jednocześnie rozliczenie przekazanej

dotacji.  

§   3 .  W przypadku gdy kwota przekazana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie będzie

wydatkowana na cele inne niż  wskazane w §1 porozumienia, podlega zwrotowi na konto
Starostwa Powiatowego w Oleśnie.  

§ 4. Przyznane środki w formie dotacji podlegają kontroli w zakresie prawidłowości ich

wykorzystania przez wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego w Oleśnie.  

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2010r.  

§ 6. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.  

§ 7. Porozumienie sporządza się  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla

Gminy Kluczbork i dwa dla Powiatu Oleskiego celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego. 
 

      Powiat Oleski                                                                                        Gmina Kluczbork 

 

Starosta                                                                                                   Burmistrz 

 

Jan Kus                                                                                                 Jarosław Kielar 

 

Wicestarosta 

 

Stanisław Belka 
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