
 

 

Porozumienie Nr 48/BF/2012  

z dnia 26 listopada 2012 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

Na podstawie Uchwały nr XV/236/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na odbudowę kamiennego muru przy ulicy Przybrzeżnej 

w Krapkowicach, wykonanie niezbędnych odwodnień oraz zagospodarowanie okolicznych terenów zielonych  

pomiędzy:   

Gminą Krapkowice, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez:  

- Andrzeja Kasiura - Burmistrza Krapkowic   

a  

Powiatem Krapkowickim, zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu 

którego występuje:   

- Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki   

- Sabina Gorzkulla-Kotzot – Wicestarosta Krapkowicki   

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Powiatowi Krapkowickiemu dotacji celowej w kwocie 

75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na odbudowę kamiennego muru przy ulicy 

Przybrzeżnej w Krapkowicach, wykonanie niezbędnych odwodnień oraz zagospodarowanie okolicznych tere-

nów zielonych.  

§ 2. Przekazanie środków finansowych dla Powiatu Krapkowickiego nastąpi jednorazowo przelewem  

na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach nr 49 8884 0004 2001 0000 0202 0001, w ciągu 14 dni 

po otrzymaniu rozliczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

§ 3.1. Powiat Krapkowicki zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków zgodnie z przezna-

czeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Rozliczenie przekazanych środków finansowych w formie sprawozdania z realizacji zadania, należy zło-

żyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach do dnia 15.12.2012 roku.  

3. Rachunki przedstawione do rozliczenia powinny spełniać następujące wymogi:  

1) być wystawione na Powiat Krapkowicki (dla potrzeb rozliczenia należy przedstawić kserokopie tych ra-

chunków, potwierdzone za zgodność z oryginałem);  

2) dotyczyć zadania, o którym mowa powyżej oraz zawierać widoczne podpisy i pieczątki wystawcy;  

3) zawierać opis merytoryczny;  

4) być sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty;  

5) zawierać adnotacje o sfinansowaniu danego wydatku ze środków przekazanych przez Gminę Krapkowice.  
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§ 4. Rozliczenie niespełniające ww. wymogów, będzie stanowiło podstawę odmowy przekazania środków 

finansowych.  

§ 5. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych.  

§ 6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  

Starosta Krapkowicki  

 

Maciej Sonik 

 

 

Wicestarosta Krapkowicki  

 

Sabina Gorzkulla-Kotzot 

 

 

Skarbnik  

 

Brygida Gruchot 

Burmistrz Krapkowic  
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Ryszard Patej 
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