
 UCHWAŁA NR 231/41/07
ZARĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 listopada 2007r. 

w  sprawie  podpisania  porozumień  na  dofinansowanie  zakupu  pomocy
dydaktycznych.

Na  podstawie  art.32  ust.2  pkt  4  ustawy  z  dnia  5  czrwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Zarząd
Powiatu w Sierpcu, uchwala  co następuje:

§ 1.

Podpisać porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczych w Studzieńcu na przekazanie
dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 100.000 złotych
(słownie  :  sto  tysięcy  złotych)  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  dla  szkoły
kształcącej  w zawodzie  –  technik  rolnik  zgodnie  z  umową Nr DON os-3113-60-
158/07  zawartą   w  dniu  6  listopada  2007r.  w  Warszawie,  pomiędzy  Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie a Powiatem Sierpeckim o treści
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Podpisać porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczych w Studzieńcu na przekazanie
dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 100.000 złotych
(słownie  :  sto  tysięcy  złotych)  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  dla  szkoły
kształcącej  w zawodzie – technik żywienia i  gospodarstwa domowego zgodnie  z
umową  Nr  DON  os-3113-60-159/07  zawartą   w  dniu  6  listopada  2007r.  w
Warszawie, pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie
a Powiatem Sierpeckim o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – przewodniczący ...................................................

2. Andrzej Twardowski – członek ...................................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek ...................................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek ...................................................

5. Adam Pijankowski – członek ....................................................



             Załącznik Nr 2 do umowy 
Nr DON os-3113-60-159/07

                                            z dnia 6 listopada 2007r. 

P O R O Z U  M I EN I E 

zawarte w dniu ............................... 2007r. w Sierpcu pomiędzy:
Powiatem  Sierpeckim, zwanym  dalej  „Jednostką  samorządu  terytorialnego”,
reprezentowanym przez : 

– Starostę Sierpeckiego – Sławomira Fułka
– Wicestarostę – Andrzeja Twardowskiego 

a Zespołem Szkół Rolniczych w Studzieńcu z siedzibą w Studzieńcu zwanym dalej
„Beneficjentem”, reprezentowanym przez Elżbietę Butajło – Dyrektora szkoły. 

W związku z Umową Nr DON os-3113-60-159/07 z dnia 6 listopada 2007r. zwaną
dalej „Umową” zawartą pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem
Sierpeckim w Sierpcu 
Jednostka  samorządu  terytorialnego  i  Beneficjent  zwierają  porozumienie,
o następującej treści:

§ 1. 
Jednostka  samorządu  terytorialnego  przekaże  Beneficjentowi,  na  zasadach
określonych  w  niniejszym porozumieniu,  dotację  celową,  zwaną  dalej  „dotacją”,
w  wysokości  100.000,00  zł  (słownie:  sto  tysięcy  złotych),  na  zakup  pomocy
dydaktycznych,  o  których  mowa  w  załączniku  nr  1  do  Umowy,  zwanych  dalej
„pomocami dydaktycznymi”. 

§ 2. 
Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta prowadzony przez
PKO  BP  S.A.  86102039740000  5202  0006  6167  w  terminie  14  dni  od  dnia
otrzymania dotacji od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

§ 3.
Beneficjent zobowiązuje się do:

1) wykorzystania dotacji na zakup pomocy dydaktycznych:
2) prowadzenia  wyodrębnionej  ewidencji  księgowej

środków  otrzymanych  z  dotacji  oraz  wydatków
dokonywanych  z  tych  środków  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994r.        o rachunkowości
(Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)          w
sposób  umożliwiający  identyfikacje  poszczególnych
operacji księgowych:

3) udostępnienia  Jednostce  samorządu  terytorialnego
dokumentów związanych z wydatkowaniem dotacji oraz
do  udzielenia  wyjaśnień     i  informacji  dotyczących



prawidłowości wydatkowania dotacji;
4) wykorzystania dotacji  w terminie do dnia 27 listopada

2007r.  oraz  rozliczenia  jej  zgodnie  ze  wzorem
rozliczenia dotacji, określonym      w załączniku nr 3 do
Umowy,  a  następnie  przekazania  tego  rozliczenia
Jednostce samorządu terytorialnego w terminie do dnia
5  grudnia  2007r.  celem  jego  kontroli  pod  względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

5) niezbycia i nieprzeniesienia posiadanych zakupionych
pomocy dydaktycznych bez zgody osób trzecich;

6) umieszczenia na pomocy dydaktycznej informacji, że
została zakupiona z dotacji Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. 

§ 4.
1. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w Umowie

Beneficjent  jest  zobowiązany  do  zwrotu  Jednostce  samorządu
terytorialnego  przyznanej  dotacji,  w terminie  7  dni  wraz  z odsetkami w
wysokości  określonej  jak  dla  zaległości  podatkowej,  licząc  od  dnia
stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

2. W przypadku gdy na realizację zakupu pomocy dydaktycznych, poniesiono
wydatki niższe od planowanych, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu
niewykorzystanej  części  dotacji  na  rachunek  Jednostki  samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia przekazania rozliczenia Jednostce
samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia przekazania rozliczenia
Jednostce  samorządu  terytorialnego,  o  którym  mowa  w  §  3  pkt  4
niniejszego porozumienia. 

§ 5.
Do wydatkowania  dotacji  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy z dnia  29  stycznia
2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r.  Nr 164,  poz.  1163,  z późn.
zm.)

§ 6.
Zmiany  porozumienia  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

§ 7.
Porozumienie  zostało  sporządzone  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po
jednym dla każdej ze Stron. 
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4) wykorzystania dotacji  w terminie do dnia 27 listopada
2007r.  oraz  rozliczenia  jej  zgodnie  ze  wzorem
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