
Uchwała    /20  

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 24 listopada 2020 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Bieszczadzkiego                      

na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art.216 ust. 2 pkt 

5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869),  

 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się udzielić pomoc finansową w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego 

w wysokości 2.700,00 zł, (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) na 

dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. 

 

§ 2 

1. Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia z Powiatem 

Bieszczadzkim porozumienia określającego warunki przekazania pomocy 

finansowej.    

2. Wzór porozumienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu ……………. 2020 r. pomiędzy: 

 

Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38 – 700 Ustrzyki Dolne 

reprezentowaną przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych – Bartosza Romowicza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Kaczmaryk - Elmerych  

a  

Powiatem Bieszczadzkim, ul. Bełska 22, 38–700 Ustrzyki Dolne,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Starosta Bieszczadzki – Marek Andruch 

2. Wicestarosta Bieszczadzki – Artur Woźny 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz.869),  

 

Gmina Ustrzyki Dolne i Powiat Bieszczadzki zawierają porozumienie następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Gmina Ustrzyki Dolne udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Bieszczadzkiego w wysokości 2.700,00 zł, (słownie: dwa tysiące 

siedemset złotych) na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane na rachunek 

bankowy Powiatu Bieszczadzkiego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 

faktur dotyczących zadania określonego w ust. 1. 

3. Strony ustalają, że prace objęte dofinansowaniem zostaną zrealizowane  

w terminie do 30 grudnia 2020 r. 

4. Powiat Bieszczadzki zobowiązuje się do umieszczenia na zakupionym namiocie 

informacji w formie naklejki o otrzymanym dofinansowaniu z logo Gminy Ustrzyki 

Dolne o treści ustalonej z Gminą Ustrzyki Dolne. 

 

§ 2 

1. Powiat Bieszczadzki zobowiązuje się przeznaczyć pomoc finansową na 

sfinansowanie kosztów realizacji zadania określonego w § 1. 

2. Powiat Bieszczadzki zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Ustrzyki Dolne 

rozliczenia finansowego z realizacji zadania. Rozliczenie należy przedłożyć                       

do dnia do 30 grudnia 2020 r. 

3. Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Gminie Ustrzyki Dolne 

następujących dokumentów: 

a. zestawienia zapłaconych faktur dotyczących zrealizowanych prac objętych 

dofinansowaniem, 



b. uwierzytelnionych kserokopii faktur wymienionych w zestawieniu, 

c. uwierzytelnionych kserokopii poleceń przelewów środków potwierdzających 

dokonanie zapłaty w/w faktur, 

d. dokumentacji fotograficznej zakupionego namiotu wraz z oznaczeniem 

wynikającym z § 1 ust.4. 

4. Środki finansowe wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 

niezwłocznemu zwrotowi do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne wraz z odsetkami                     

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania środków finansowych do dnia zwrotu włącznie. 

5. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi w terminie do dnia do 30 

grudnia 2020 r. W przypadku niedotrzymania terminu Gmina Ustrzyki Dolne 

zażąda zapłaty odsetek, w wysokości określonej w ust. 4. 

 

§ 3 

Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Gmina Ustrzyki Dolne     Powiat Bieszczadzki 

 

 

 

 


