
 

 

POROZUMIENIE 

POWIATU JASIELSKIEGO 

zawarte w dniu 5 stycznia 2018 roku w Jaśle, pomiędzy: 

 

Powiatem Jasielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle w imieniu, którego działają: 

 

Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski 

Pan Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, 

zwanym dalej Powiatem, 

a 

Gminą Kołaczyce w imieniu, której działa: 

Pani Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc, 

zwaną dalej Gminą 

§ 1. Powiat powierza Gminie realizację zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 

„Nazaret” w Kołaczycach dla 2 osób umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004 r., 

na które Powiat Jasielski otrzymuje dotację z budżetu państwa, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

a Gmina powyższe zadanie przyjmuje do realizacji na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 

§ 2. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia Powiat udziela Gminie dotacji, której 

podstawowym źródłem pokrycia jest dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Wojewodę 

Podkarpackiego w miesięcznych transzach. 

2. Dotacja dla 2 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach, na podstawie 

skierowania wydanego przed 01.01.2004 r., na 2018 r. wynosi 56.904 złote i może ulec zmianie w związku ze 

zmianą dotacji związaną z uchwaleniem budżetu państwa. 

3. Wielkość dotacji w trakcie roku może również ulec zmianie w związku ze: 

a) zmianą kwoty dotacji na 1 mieszkańca przyznaną przez Wojewodę Podkarpackiego; 

b) zmianą liczby mieszkanek faktycznie przebywających w domu pomocy społecznej w 2018 r. na podstawie 

skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r.; 

c) przyznaniem dodatkowych środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach 

dofinansowania do bieżącej działalności domu pomocy społecznej. 

4. Powiat zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania Gminie części rocznej dotacji, której 

wysokość określa się jako sumę wszystkich przekazanych na dany miesiąc środków finansowych przez 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 

5. Dotacja za miesiąc styczeń 2018 r. zostanie przekazana w terminie do 15 lutego 2018 roku. 

6. Za pozostałe miesiące, począwszy od miesiąca lutego 2018 roku dotacja, o której mowa w ust. 4 będzie 

przekazywana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania na ten cel środków finansowych 

z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, nie później jednak niż do 28 dnia każdego miesiąca 

na dany miesiąc, na rachunek bankowy Gminy: nr rachunku 20 8626 0002 2001 0000 1515 0001. 
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7. Gmina oświadcza, że jest jedynym posiadaczem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6. 

§ 3. 1. Powiat sprawuje kontrolę w zakresie wydatkowania przez Gminę przekazanej dotacji. 

2. Podczas kontroli, Gmina obowiązana jest udostępnić wszelkie dokumenty oraz udzielić wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień dotyczących powierzonego jej zadania. 

§ 4. 1. Przekazane środki finansowe z dotacji, Gmina jest zobowiązana wykorzystać do dnia 31 grudnia 

2018 r. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie, Gmina jest zobowiązana zwrócić odpowiednio do dnia 

15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia, gdy ustanie obowiązek 

przekazania dotacji. 

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunki bankowe Powiatu w następujący sposób: 

a) do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek o numerze 37 8636 0005 2001 0004 5740 0006; 

b) w terminie od 1 stycznia do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego na rachunek  o numerze 75 8636 

0005 2001 0004 5740 0001. 

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Powiatu, na 

zasadach, o których mowa w ust. 2. 

§ 5. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskała i na 

warunkach określonych w niniejszym porozumieniu. Dotyczy to także odsetek bankowych od przekazanej 

dotacji. 

§ 6. 1. Gmina obowiązana jest przedstawić Powiatowi sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania, 

o którym mowa w § 1 porozumienia wraz z rozliczeniem z wykorzystania przekazanej dotacji w terminie do 

dnia 15.01.2019 r. 

2. Rozliczenie powinno zawierać: 

a) nazwę zadania, 

b) koszt realizacji zadania, w tym wykorzystaną kwotę dotacji, 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/rachunków opłaconych ze środków pochodzących 

z dotacji. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2018 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 9. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

 

 

Starosta Jasielski 

 

Adam Pawluś 

 

 

Wicestarosta Jasielski 

 

Tadeusz Gorgosz 

Burmistrz Miasta Kołaczyce 

 

Małgorzata Salacha 
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