
POROZUMIENIE NR 2/2009 

z dnia 17 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przejęcia przez Miasto Grajewo zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych 

części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Radziłów 

zawarte pomiędzy  

Miastem Grajewo , 19 – 200 Grajewo, ul. Strażacka 6a  

NIP 719 – 153 – 20 - 12,    REGON 450669714 

reprezentowanym przez Burmistrza Krzysztofa Waszkiewicza 

przy kontrasygnacie Edwardy Wiśniewskiej – Skarbnika Miasta 

zwanego dalej „Przejmującym”  

a Gminą Radziłów, 19 – 213 Radziłów, Plac 500 – lecia 14 

NIP 719 – 11 – 92 - 740,    REGON 000542224 

reprezentowaną przez Wójta Roberta Ziemkiewicza 

przy kontrasygnacie Anny Jakubczyk –  Skarbnika Gminy 

 zwanego dalej „Przekazującym”  

§ 1. 1. Porozumienie zawarto w celu umożliwienia korzystania ze środków Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów prowadzonego przez Miasto 
Grajewo przez nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Gminy Radziłów,  
o których mowa w ust. 3. 

2. Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr XXXIX/189/06 Rady Gminy Radziłów 
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazania do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń 
socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Gminy Radziłów oraz 
Uchwały Nr XLIII/249/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przejęcia 
do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli 
emerytów/rencistów objętych właściwością Gminy Radziłów. 

3. Porozumienie obejmuje 5 nauczycieli emerytów/rencistów, którzy odeszli na 
emerytury/renty z zakładów pracy objętych właściwością Gminy Radziłów i złożyli 
Przekazującemu wnioski o przekazywanie środków finansowych ZFŚS do Miasta Grajewo. 

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wniosków, o których mowa w ust. 3 
Przekazujący przekazał Przejmującemu w 2006 roku. 

5. Oświadczenia wnioskodawców dotyczą roku 2006 i lat kolejnych aż do odwołania lub 
wystąpienia innych przyczyn wykluczających. 

§ 2. 1. Przekazujący ze środków budżetu Gminy Radziłów ujętych w subwencji oświatowej 
przekaże Przejmującemu dotację celową na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli 
emerytów/rencistów w kwocie 936,00 zł brutto (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć złotych) 
przypadającej na jednego nauczyciela emeryta/rencistę ustalonej na dany rok przez centralę ZUS 
dla Województwa Podlaskiego w 2009 r. jako średnią wysokość 5 % odpisu na jednego 
nauczyciela. 

2. Łączna wartość dotacji celowej stanowiącej równowartość odpisu  według liczby 
nauczycieli objętych Porozumieniem w kwocie 4.680,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset 



osiemdziesiąt złotych), zostanie przekazana na rachunek bankowy Przejmującego Nr 39 1020 
1332 0000 1602 0037 6335 w dwóch ratach: 

1) I rata w kwocie 3.510,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć złotych) do dnia 22 maja 
2009 r., 

2) II rata w kwocie 1.170,00 zł (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt złotych) do dnia 21 września 
2009 r. 

§ 3. Przejmujący przekaże otrzymaną dotację celową jednostce organizacyjnej miasta Grajewo 
obsługującej finansowo ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – Zespołowi Szkół Miejskich Nr 1 
w Grajewie. 

§ 4. Przekazujący zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zadań objętych 
Porozumieniem, w tym przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania 
przekazanej dotacji celowej oraz prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. 

§ 5. Na żądanie Wójta Gminy Radziłów, Przejmujący i Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w 
Grajewie będą okazywać dokumenty źródłowe potwierdzające celowość wydatkowania i fakt 
wydatkowania dotacji. 

§ 6. Przejmujący i jego jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Miejskich Nr 1 przedłożą 
odpowiednio Przekazującemu informację opisową o przebiegu realizacji zadań objętych 
Porozumieniem oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
finansowych potwierdzających fakt wydatkowania środków oraz cel wydatkowania – w terminie 
do 15 stycznia 2010 r. 

§ 7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Porozumieniem wydatkowania środków dotacji 
Przejmujący zobowiązuje się zwrócić Przekazującemu przekazaną dotację w całości lub w tej 
części w jakiej przekazane środki zostały wykorzystane nieprawidłowo, wraz z należnymi 
odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Przekazującego Nr 50 
8752 1016 0260 0114 2000 0070 w terminie do 31 grudnia 2009 r. 

§ 8. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu stron i zachowania formy 
pisemnej. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 3 dla 
Przejmującego i 1 dla Przekazującego. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia  
2009 roku. 

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
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