
 

 

POROZUMIENIE NR 2/2017 

z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce 

pomiędzy: 

Gminą Głubczyce, reprezentowaną przez: 

1. Burmistrza Głubczyc - Adama Krupę, 

a  

Powiatem Głubczyckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego występują: 

1. Starosta Głubczycki - Józef Kozina, 

2. Wicestarosta Głubczycki - Anita Juchno. 

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz uchwały nr XXVI/219/16 Rady Miejskiej w Głubczycach  

z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

§ 2. Przedmiotem Porozumienia jest pokrycie kosztów programu edukacyjno-wychowawczego w zakresie 

profilaktyki uzależnień pn. „Żyjmy zdrowo – nie nałogowo” przeznaczonego dla dzieci ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach określonych w kosztorysie ww. programu.  

Program zostanie przeprowadzony do dnia 15 czerwca 2017 r. 

§ 3. Gmina Głubczyce zobowiązuje się do przekazania na cel określony w § 2 niniejszego Porozumienia 

środków finansowych w kwocie 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące). 

§ 4.1. Powiat zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w § 2 niniejszego Porozumienia. 

2. W przypadku niezgodnego z celem określonym w Porozumieniu przeznaczenia dotacji, Gmina 

Głubczyce zastrzega sobie prawo żądania zwrotu udzielonej dotacji w całości w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Powiat wezwania do zapłaty z Urzędu Miejskiego w Głubczycach. 

3. Powiat zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanych i zwrotu niewykorzystanych środków oraz złożenia 

sprawozdania dokumentującego ich wykorzystanie do dnia 20 lipca 2017 r. 

4. Osobą upoważnioną do oceny prawidłowości wykorzystania środków oraz przedłożonych dokumentów 

jest Skarbnik Gminy. 

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie z dniem ogłoszenia. 

  

Burmistrz 

 

Adam Krupa 

Starosta 

 

Józef Kozina 

 

 

Wicestarosta 

 

Anita Juchno 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 857


		2017-03-21T13:00:33+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




