
UCHWAŁA NR XLV/533/14
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji
zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie

wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego
z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia z Powiatem Dębickim w sprawie współfinansowania zadania 
publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego 
z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”, 
jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski
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Załącznik 
do Uchwały Nr XLV/533/2014 

Rady Miejskiej w Dębicy 
z dnia 05 września 2014 roku

POROZUMIENIE Nr ……………….

Zawarte w dniu …………….. pomiędzy:

Powiatem Dębickim, z siedzibą w Dębicy, ul. Parkowa 28, reprezentowanym przez: 

1. Władysława Bielawa – Starostę Powiatu Dębickiego

2. Czesława Kubek – Wicestarostę Powiatu Dębickiego, 

zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem

a

Gminą Miasta Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, reprezentowaną przez:

1. Pawła Wolickiego – Burmistrza Miasta Dębica, 

zwaną w dalszej części porozumienia Gminą

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu w drugim półroczu 2014r., dotacji celowej Gminie, 

w zakresie realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

wspierania osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym) 

oraz wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy (art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy 

społecznej) pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

w Dębicy”. 

Strony porozumienia postanawiają: 

§ 1

1. Zadanie pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

w Dębicy”, realizowane będzie przez Gminę Miasta Dębica.

2. Powiat Dębicki, przeznaczy na okres zawartego porozumienia kwotę 40 000 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, będzie płatna w jednej transzy do: 30 września 2014r.

4. Środki finansowe przekazywane będą na konto Gminy Miasta Dębica: PEKAO 

29 12404764 1111 0000 4863 3419.

§ 2

1. Kwota określona w § 1 ust. 2, będzie przeznaczona na wydatki bieżące 

i wynagrodzenia osobowe.

2. Wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem Wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy, przekraczające kwotę określoną 

w § 1 ust. 2, ponoszone będą przez Gminę i z tego tytułu nie przysługują jej 

jakiekolwiek roszczenia wobec Powiatu Dębickiego. 

§ 3Id: 3C7E41DC-A161-45C1-93EE-A73B002CD3E5. Podpisany Strona 2



1. Gmina oświadcza, że znane są jej warunki udzielania dotacji oraz, że będzie ona 

wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego w §1 niniejszego 

porozumienia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). 

2. W zakresie dotowanego przez Powiat zadania, Gmina sprawuje nadzór nad jego 

przebiegiem i realizacją, stosując kryterium celowości, gospodarności i rzetelności. 

§ 4

1. Gmina wykorzysta otrzymaną dotację, zgodnie ze wskazanym w niniejszym 

porozumieniu celem, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. 

2. Gmina przedłoży Powiatowi, rozliczenie udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 

30 stycznia 2015r. 

3. Rozliczenie udzielonej przez Powiat dotacji, musi zawierać: zestawienie wszystkich 

dokumentów, stanowiących podstawę wydatkowania przez Gminę dotacji Powiatu 

w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r. (z adnotacją na każdym dokumencie 

płatnym ze środków dotacji: „płatne ze środków Powiatu Dębickiego w wysokości: 

zł”), w tym, w szczególności uwierzytelnione kserokopie poleceń przelewów, 

wydanych z dotacji środków, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

4. Dokumenty o których mowa w ust. 3, powinny zostać zatwierdzone do wypłaty 

i opisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, wydanym na podstawie 

art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 

5. W przypadku niewykorzystania części dotacji z Powiatu, Gmina dokona jej zwrotu 

w terminie do dnia 31 stycznia 2015r. na konto bankowe PCPR w Dębicy, 

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, o numerze: 71 8642 1139 2013 3913 6419 0001. 

6. Od kwoty dotacji zwróconej przez Gminę po 31 stycznia 2015r., będą naliczone 

odsetki w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 

01 lutego 2015r. 

7. Dotacja udzielona Gminie, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana 

nienależnie, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości 

określonej, jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie umowy. 

§ 5

W przypadku likwidacji Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

w Dębicy, strony ustalą wspólnie podmiot/podmioty, którym zostanie przekazany sprzęt 

rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze, zakupione w trakcie realizacji zadania. 

§ 6

Niniejsze porozumienie, strony zawierają na okres od ……. 2014r. do 31 grudnia 2014 roku.
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§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.

§ 8

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

          Powiat Dębicki                                                                 Gmina Miasta Dębica

  ………………………….                                                        ………………………….
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