
 

 

POROZUMIENIE 

w dniu 23.07.2012r. w Będzinie pomiędzy:  

Powiatem Będzińskim, z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6, zwanym dalej „ Przekazującym ”, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego w osobach:  

Krzysztof Malczewski - Starosta Będziński  

Adam Lazar - Wicestarosta Powiatu Będzińskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Cezarego Baryłko  

a Gminą Psary z siedzibą w Psarach przy ulicy Malinowickiej 4, zwanym dalej „ Przejmującym” 

reprezentowanym przez:  

Tomasz Sadłoń - Wójt Gminy Psary,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanna Przybyłek  

na podstawie:  

- art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / t.j. Dz. U. 

z 2010r. Nr 80, poz. 526r. z późn. zm. /,  

- art. 216 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. 

Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./,  

- Uchwały Nr XVI/255/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

przystąpienia przez Powiat Będziński do realizacji z Gminą Psary zadania p.n. „ Organizacja Powiatowo- 

Gminnych Dożynek 2012” oraz przyznania Gminie Psary dotacji celowej na wykonanie wspólnego 

zadania zostało zawarte porozumienie następującej treści:  

§ 1. Z budżetu Powiatu Będzińskiego udziela się dotacji celowej Gminie Psary z przeznaczeniem na 

realizację wspólnego zadania w zakresie organizacji w dniu 8 września 2012 roku powiatowo - gminnych 

dożynek.  

§ 2. 1. Przekazujący udziela Przejmującemu, na realizację zadania określonego w § 1 porozumienia dotacji 

celowej w kwocie 35.000zł. / słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł./.  

2. Przejmujący zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w § 1 umowy.  

§ 3. 1. Przekazanie środków na rachunek Przejmującego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszego porozumienia.  

2. Dotację należy wykorzystać do dnia 30 listopada 2012r.  

3. Wykorzystanie dotacji winno być potwierdzone fakturami lub rachunkami.  

4. Ostateczne rozliczenie zadania określonego w § 1 nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2012r.  

5. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy przekazującego w terminie do dnia 

15 grudnia 2012r.  
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§ 4. 1. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy 

budżetu powiatu Getin Noble Bank S.A. O/Będzin Nr: 58 1560 1010 0000 9010 0005 8935 wg zasad 

przyjętych w art.252 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.  

2. Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia ostatecznego rozliczenia, lecz nie później niż 

do dnia 30 listopada 2012r.  

§ 5. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszego porozumienia pod 

rygorem nieważności.  

§ 6. 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem, strony obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.  

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest Sąd Powszechny w Będzinie.  

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron.  
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