
Umowa 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

zawarta pomiędzy Stronami: 

Gminą Chmielnik, z siedzibą w Chmielniku przy Placu Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik 
NIP: 657-25-31-581 reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik - Pawia Wójcika 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik - Anny Pleban 
zwana w treści umowy „Dotującym" 
a 
Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce 
NIP: 959-16-45-790 w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Kielcach w osobach: 
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przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy 
zwany w treści umowy „Dotowanym" 

Na podstawie ari 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 
zgodnie z porozumieniem o współpracy z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków 
i zasad współpracy w zakresie funkcjonowania na terenie gminy Chmielnik Filii Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów (komórka Wydziału 
Komunikacji i Transportu) i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego 
Urzędu Pracy (LPIK) w Kielcach w zwartego pomiędzy Stronami, Strony ustalają co następuje: 

§ 1. Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przez Dotującego na rzecz Dotowanego zgodnie z uchwałą 
nr XXXVIII/'/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

§ 2. 1. Dotujący i Dotowany zgodnie oświadczają, że dotacja celowa wymieniona w § 1 
przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania polegającego na utrzymaniu w Chmielniku Filii 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w okresie 
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

2. Dotujący zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej w wysokości określonej w § 1 na 
rachunek bankowy Dotowanego nr: 28 1560 0013 2821 6867 1000 0001 prowadzony w GETIN 
NOBLE BANK SA w dwóch transzach: 

1) Pierwsza transza do 31 stycznia 2022 r. - 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100), 
2) Druga transza do 31 lipca 2022 r. - 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100). 

3. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji w terminie do 31 grudnia 
2022 r. zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych w umowie. 

§ 3. Dotujący i Dotowany ustalają następujące zasady rozliczania dotacji celowej: 

1) Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji, 

2) Dotowany zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia wydatkowanych środków w ramach 
dotacji w terminie do 10 stycznia 2023 r. poprzez przekazanie Dotowanemu kserokopii faktur 



i przelewów dotyczących utrzymania w Chmielniku Filii Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego 
Urzędu Pracy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

3. W przypadku niewłaściwego zrealizowania umowy, a w szczególności wykorzystania 
niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji lub niewykorzystania jej w terminie określonym w ust, 
2. Dotowany będzie zobowiązany do zwrotu kwoty, przy zachowaniu zasad określonych w art. 252 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. W przypadku nie wykorzystania części dotacji, podlega ona zwrotowi w ciągu 15 dni po upływie 
terminu wykorzystania dotacji przy zachowaniu zasad określonych w art. 250 i 251 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 4, Gospodarowanie środkami finansowymi wynikającymi z dotacji powinno być oszczędne 
i zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczegóinym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 5. Wykaz bezpłatnego użyczenia przez Gminę wyposażenia stanowisk pracy do części lokalu: 
Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów (komórka 
Wydziału Komunikacji i Transportu) reguluje Umowa w sprawie bezpłatnego użyczenia 
wyposażenia. 

§ 6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi 
na rachunek bankowy Dotującego: nr 07 8483 0001 2001 0000 0013 0004 w terminie do 10 stycznia 
2023 r. 

§ 7. 1 .Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie pisemnej. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzu po jednym dla każdej ze Stron. 
3. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 

DOTUJĄCY DOTOWANY 

GMINA CHMIELNIK 
Plac Kościuszki 7 
26-020 Chmielnik 

pow. kielecki, woj. świętokrzyski' 
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