
Uchwała Nr XXVI -190/09 
Rady Miejskiej w Baborowie 

 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Głubczyckiemu na zadanie inwestycyjne 
„Remont  budynku warsztatowo-magazynowego”  realizowane przez  Komendę Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach w formie dotacji celowej.

Na podstawie: art.10 ust.2, art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.1806; 
Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 
1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1475; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, 
poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218)
 oraz art. 175 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z,Nr 
169 poz. 1420;  z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708,  Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217,1218  Nr 249 poz.1832; z 
2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz. 560;  z 2008 r. Nr 180 poz.1112,  Nr 209 poz.1317, Nr 
216 poz.1370)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę udzielenia Powiatowi Głubczyckiemu  pomocy finansowej na  zadanie inwestycyjne 

„Remont  budynku warsztatowo-magazynowego”  realizowane  przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach w formie dotacji celowej w wysokości  15.000 zł  

(słownie: piętnaście tysięcy zł.), ze środków budżetu Gminy Baborów na 2009 rok.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostały określone w umowie, której treść stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI-190/09

Rady Miejskiej Baborowie 
z  28 kwietnia 2009 r.

UMOWA

Zawarta w dniu .....................................2009 r. pomiędzy Gminą Baborów  reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Baborów - ……………………………………………………………………….- przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy -……………………………………………..,

a  Powiatem Głubczyckim

 reprezentowaną przez: …………………………………………………..- przy

kontrasygnacie Skarbnika Powiatu......................................................................,

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przekazanie przez Gminę Baborów kwoty  15.000,00 zł. (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych) w terminie czternastu dni po podpisaniu niniejszej umowy przelewem na 

konto bankowe Starostwa Powiatowego w Głubczycach : PEKAO S.A. O/ Głubczyce  nr 41 1020 

3714 0000 4102 0012 7092 .

§ 2

Powiat zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji księgowej otrzymanych środków.

§ 3

Powiat Głubczycki zobowiązuje się do przekazania powyższej kwoty Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont 

budynku warsztatowo-magazynowego” realizowane w okresie  od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 

2009 r.  przez Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

§ 4

Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach rozliczy otrzymaną dotację w 

terminie do dnia 15 grudnia  2009 roku.  Podstawą rozliczenia dotacji będą kserokopie faktur lub 

rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem wystawionych na Komendę Powiatową , 

opatrzonych na odwrocie klauzulą następującej treści: „Wydatkowane z dotacji celowej z budżetu 

Gminy Baborów”.

§ 5

W przypadku niewykorzystania części dotacji Powiat Głubczycki zobowiązuje się do wpłaty 

niewykorzystanej części dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania 



inwestycyjnego.

       § 6

Przekazane środki finansowe podlegają  natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 

obliczanej jak dla zaległości podatkowych , od dnia jej przekazania  w następujących wypadkach:

- wydatkowania przekazanej kwoty na inny cel niż postanowienia § 3 umowy,

 - braku rozliczenia w terminie wymienionym w § 4 umowy.

       § 7

Zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym.

§ 8

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron 

oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

Powiat Głubczycki Gmina Baborów


