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w Rzeszowie pomiędzy:

1. Wojewodztwem Podkarpackim, zwanym dalej Dotującym, reprezentowanym przez:

-

Mirosława Karapytę
Marszałka Wojew ództwa Podkarpackiego
_
Sławom ra M kl cza Czł onka Zarząd u Woj ewodztwa P od ka rp a}ki
oraz
2. Gminą Bircza zwanądalej Dotowanym, reprezentowaną przez:
Jozefa Żydownika - Wójta Gminy
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1 Dotujący przyznaje Dotowanemu na 2a11 rok dotację w wysokości do 4a ooo zł

(słownie; czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizaĄę zadania pn:
modernizacja dróg dĄazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:
- Huta Brzuska, dz. o nr ewid. 16,
- Nowa WieŚ, dz. o nr ewid' 398.
2' Dotowany zwolniony jest z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramacń przyznanych
środkÓw finansowych z budzetu województwa.
,
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1'

2'

3'

Funkcję inwestora dla robót jak w $ 1 pełnić będzie Gmina'
Na inwestorze spoczywają obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz' U' z 2010 r' Nr 243, poz' 1623, z poŹn' zm.), ustawy z dnia
21 marca1985 r. o drogach publicznych (Dz- |,J. z2a07 r. Nr 19, poz. 115,-z poŹn.
Zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień publicznych (Dz' U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poŹn' zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, (Dz' U' z 2009 r. Nr 1 57 , poz' 1240, z poŹn' zm.)
Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Podkarpacki Zarząd Melioracji i l')rządzen
Wodnych w Rzeszowie, zwanym dalej PZMIUW.

s3
Dotowany zobowiązany jest wykorzystaó przyznaną dotację W terminie nie
dłuzszym niŻ do dnia 15 pażdziernika2011 r.
2. Dotowany nie moze wykorzystac otrzymanej dotacji na cele inne niz określone
1.

w $1

umowy.

ktoĘ mowa

W s 1 ust' 1 zostanie przekazana przez Dotującego ze
środkow w dziale 01a, rozdział a1042, $ 2310.
4. W terminie do 30 dni od daty zakonczenia zadania, Dotowany przedłoŻy
Dotującemu za pośrednictwem PZM|UW wniosek o pzekazanie dotacji wraz
z dokumentami o ktÓrych mowa w ust. 7'
5. Dotujący zobowiąule się wypłacić na wskazane konto bankowe Dotowanemu
naleŻną kwotę po wykonaniu zadania, w terminie 30 dni od złoŻenia kompletnej
dokumentacji.
3,

Kwota, o

6. Wniosek

7.

winien zawieraÓ zestawienie wydatkow w kwotach brutto, ktore zostaną
opłacone ze Środków dotacji'
Do wniosku nalezy dołączyć:
a) umowę z wykonawcą robÓt wrazzzałącznikamistanowiącymi integralną część
umowy, (kserokopia pohłierdzona za zgodnoŚć z oryginałem).
b) kosńorys ofertowego wykonawcy, (kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem).
c) protokoł komisyjnego odbioru końcowego robót, sporządzony przy udziale
przedstawiciela PZMi UW,
d) faKuręffaktury wystawione przez wykonawcę robÓt, (kserokopia potwierdzona
za zgodnośc z oryginałem).
e) kosztorys powykonawczy całego zadania potwierdzony przez inspektora
nadzoru z PZMiUW,
oświadczenie o udzieleniu zamowienia publicznego zgodnie z przepisami
Prawo zamowień publicznych oraz o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
Prawo budowlane, Prawo wodne i innymi aktami prawnymi regulującymi proces

0

inwestycji;

g) rozliczenie

końcowe, ktore powinno zawierać'.
sprawozdanie okreŚlające opis wykonanego zakresu rzeczowego w
roku, z wyszczególnieniem prac do sfinansowania z budżetu województwa
oraz wyszczególnienie poszczególnych Źrodeł wysokoŚci finansowania
zadania,
uwieraytelnione kserokopi* poleceń pzelewow, dokumentujących zapłatę
faktur, dotyczących zadania o ktÓryrn mowa w $ 1 umowy'
h) oŚwiadczenie o statusie płatnika podatku VAT.
8. W rozliczeniu końcowym' o ktorym mowa wyŹej będą uwzględnione jedynie
kosay i wydatki uzasadnione bez wydatkow sankcyjnych, w tym: opłat tytułu
gzywien, kar iodsetek za zwłokę.
9" Przekazyuane środkidotacji służyĆmogą finansowaniu przez Dotowanego
wydatkowl w ramach celu określonego w $ 1 umowy poniesione od dnia złożenia
wnio*ku o pryznanie dotacji.
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W związku z realizacją niniejszej umoury, Dotujący może wezwaĆ Dotowanego

do

dostarczenia uwierzytelnionych kserokopii innych, istotnych dokumentów związanych
z realizacją zadania.
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1. Udzielona dotacja lub jej częścwykolzystana nieąodnie z przeznacaeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej vlrysokości, podlega arvrotowi
na rachunek bankowy Wojewodztwa Podkarpackiego o numerze

2.

57 1930 1389 2700 A701 48A? A21V, w terminie 15 dni od daty stwierdzenia ww,
okoliczności.
odsetki od dotacji podlegającejzwrotowi nalicza się poaą,vsry od dnia:
budżetu woiewÓdztwa wykozystanei niezgodnie
1) pnekazania dotacji
z przeznaczeniem,

z

\--

2) następującego po

upływie terminu atvrotu określonego W ust' 1, w odniesieniu
do dotacji pobranej nienaleznie lub w nadmiernejwys-okości.

3' odsetki

naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
w wysokości jak od zaległościpodatkowej i pzekazywane
na rachunek bankówy
wojewodztwa Podkarpackiego o numerze 58 1930 13gg 27aa
a7u 4ga2 ooo2.

s6
Dotujący ma prawo

do kontroli rzetelnościrealizowanego zadania zgodnie
z jego projektem, w zakresie rzeczowym i finansovvym.
^ Dotowany jest
2'
zobowiązany udostępnie ootuią""*u W powyzs zym celu posiadaną
dokumentację merytoryczną i finansową araz udzielić ni.=ńiońv"n
informacji
iwyjaśnień.
1'

3' Dotowany zobowiązany

jest do zawiadomienia PZMiUW z

wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru końcowe go zadanń'

odpowiednim

s7
Umowa niniejsza moŻe być rozwiązana na mocy porozumienia
Stron, w przypadku
wystącienia okoliczności za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,
a które
uniemozliwiają dalsze wykonan ie umowy'
2. W przypadku rozwią1an\ umowy, st<uiti finansowe
i ewentualny zwrot środków
finansowych Strony określąw sporządzonym porozumieniu'
1.

s8
Umowa rnoze byc rozwiązana przez D9tującego za skutkiem
natychmiastowym,
w przypadku nieprzestrzegania prz?z Dotowańego postanowień umo*y,
W tym
wykorzystania dotacji na cele inne niż o-kreślone ń l umowy, goy
Dotowany nie
s
doprowadzi do us unięcia n ieprawidłowości w określo-nym term in ie.
2. W przypadku rozwiążania'umowy z przyczyn o którycń
mo*" w ust. 1, przekazane
środkifinansowe podlegają zwrotowi Dotującemu, na zasadach okreŚtonych
1.

w

c.-v

S 5 umowy.

se
Wszelkie. zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod
rygorem ich niewazności'
2. Ewentualne spory zwięane z realizacją niniejszej
umowy będą rozstrzyga ne przez
właściwyrzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie.
1.

s10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieÓ
będą przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy o finansach publicznych.
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Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą byó pftenoszone na
osoby tzecie.

s12
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz.
dta każdej ze Stron'
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