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PSRCZUMIEI{TE

zawartę \ĄI dniu 31 marca zafi r. \ł/ Przemyśiuporniędz"r, Zarząóem Powiatu
Przemr'skiego' reprezentowanyrn przęz;
1. Pana IanaPączka - Frzewo drttczącegc Zarządu,
2. Pam Marka Kudłę - Członka Zarządu
pr4' kontras;,gnacie Pani Czesłaiłł'T'fuścik - Skarbnika Pov,iatu
a

Gminą Btrcza Zwaną daiej

PanaJózefaZydownika

_

reprezentowaną przez:
'"organizatorem''
Wójta Grninv Bltcza
s1

Działając na podstawie przepisów ari.4 ust. i pkt 7 i 2L ustarł1' z drlia 5 czerlvca 199Br.
o samorządzie powiato\^Ym lj.t. z ZaaL r. Dz.TJ. Nr 142, poz. L592 z paźn. zm.l,
UchwaĘ Nr IX/17120L1 Rady Grniny Blrcza z dtia 31 marca 20L1 t. w sprawie
zawarcia porozumienta i ptzyjęcia do rea\izacji zadan ponadgminnych oraz UchwaĘ'
Nr \rV34l20l1 Rad1' Powiatu Przem-vskięga z dnia 30 rnarca Zafir. w sprawie
zavłarcia porozumienia i polł,ierzerńa zaóatl ponadgminnych Gminie Btrcza, stron'
zawierają niniejsze porozumienie. na podstav'ie kórego Zarua! Pou,iatu Przem1'skiego
porł'ierza Wójtowi Gminr' Bbcza organtzację imprez ponaógminn},ch. rł'20i 1 rolan, tj.:
- orgarizacja powiatowego konkursu wielkanocnego
- organizacja festiwalu tsatróu' dzięcięcych pn. ,,Tropem Jasia i Małgosi''

$2
1.

I

organizację imprez ponadgmirrn1,ch w roku 2all prryznaje się łącznie dotację
rł, w1'sokości6.000,-zł. /słownie: sześćt},sięcy zł/, tj.:
- do dnia i2 kwietnia2a11 r. - hvota 1000- zł /słorł'nie:jeden tysiąc zŁ.l
- do dnia l0 maja 2aL1, r' - kwota 5.000.- zł lsłownie: pięć tysięcy zł./
Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek w Banku Spółdzielcą'm w
Zurawicy AlBrcza Nr 08 9113 I AL4 20A3 5000 0228 000i

Na

-

3

Porozumienie zostaje za'warte do dnia 30 czerwcaZAl

$4

i

roku.

organizator imprez zobowiązuje się do zamieszczęnia w materiałach rekiamouych
l zapr oszeniach, pro gramach, plakatacU zap isu :, Zr ęaIizow arro pr ąr vdziale środków
finansowych Powiatu Przemyskiego".

$5

i. orgauzator zobo\ł,i ązuje Się ptzedŁoĘc Zaruądowi Powiatu Przemysl{iego
,ołIicr"ni" prawidłowosci wytotąlstania dotacji zgodnie z załączntkjem nr 1 do
u'terminie do
niniejszego porozumienia poł względem rzeczo\ĄYm i finansorłym
o
dnia i5 iipca 201 Ir. wraz z kserókopiami dowodów księgorłych świadczących
z orygsnałem'
wydatkowaniu środków finansorłych, potwierdzonych za zgodność
prawo dokon5'wania kontroli
Ż. Zarząó Powiatu Przemyskiego ,ur{rr"gu sobie

\

ptzez
finansowej i merytory cznej źadań będących przedmiotęm porozumie&la
osobę upowaznioną natomiast organizatar umozliwi kontrolę dokumentów'
w siedzibie organlzatora'
będąc,r,ch podstawą sporuądzetiarczliczenia zaóani:a,

$6
zabowiązuje się do rea\izacjt zadatl vymienionych w $ 1 z naleĘtą
ustavy
dbiłoscią o jego wańości merytorycZfre oraz w sposób zgodny zprzepisami
D1U
' Nr 1 i 3'
z drria zł styćznia 2a04 r. Prawo zamówień pubiicznych ltj. z 1afi t' publicznych
poz. 759 , iom. zm.l orazustawy z d',ia 27 sierpnia Ż0ł9 r. o finansach
I57 poz. I24a z późn. zm.l w zakresie *ydatkowania środków
lDz. U.
finansory chprzyznatych z budzetu Powiatu Przemyskiego.

r

organizato

Nr

$7
otganizatar zobowiąpuje

się do

rłykorzystania ptzyznanych środków

frnansoą.'ch wyłącznie na cele określonew $ i'
w przypadku nienaLeżrytega vykonania zadatia lub rłT'kg1'stania prz1znanej
się
aotuc;ina celę inne nizońeślone w porozumieniu oruznię rozliczenia
do zwrotu
w terminie okreśionym w $ 5 ust. I, argatizator zobowipuje się
przemyskięgo wraz
offzymanych Środków finansoąvch do budŻętu powiatu
ptzekazanta
ustawórq,mi odsetkami liczonymi odpowiednio od dnia
razliczetia' o
organizatorówi środków finansow;'ch lub upły\ńĄ] terminu
O/Przemyślnr 60
którym mowa W $ 5 ust. 1 na rachunek bankovy w BPS
1930 L31s Ż740 t7tL 5841 0001
w pr'ypaoku nierq,korzystania narealizację porozumięnia udzielonej dotacji
h'ł'otY
całościlub ózęści' argatizator zoborł'iązuję się do zwrotu
W terminie
nie*yko.'ystanej dótacji d; budzetu Powiatu Przemyskiego
liczonymi
olaeślonym w $5 ust. 1 porozumienia wraz z ustawovymi odsetkami
iub upł'vrłłrterminu
odpowie-dnio od dnia pizekazania środków finansow;'ch
o którym mowa
roźLiczeńa. wymienion_ym w $ 5 ust' 1 na rachunek bankorły,

z

w

w ust. 2 niniejszego Paragrafu.

$8

ofaz warunków
Wszelkie dodatkowę, uzasadnione zmiany zakresu rzeczowego
zakresu finansowego'
tea|izacji zadania uiaącego przedmiotem umowy' w Ęm
*y*ugują formy pisemne.j ,,goay obu stron pod rygorem nięwazności'

v

se

w

sprawach nie ureggiowan,ch postanorł'ieniami niniejszego porozumienia mają
zastosowanie przepis1,Kodeksu f,1'rł'iinego. SpoĘ'pomiędry stronami po'tł'stałe
z ł'tułup orozumienia rozstrą' gac będzie s ąd porł'szechn,l'.

$10
Porozumienie spisano rł, trzech jednobrzmiąc5,ch egzempIarzach po jednym dlakaŻde4
ze stron otaz l egzempŁaru ceiem publikacji w Dziennitru Urzędo\ĄYm Wojerł'ództwa
Podkarpaci<iego.
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