UMOWA Nr 4/2021

zawarta w dniu.......... Q.$.,.lQ.^t,......... 2021 roku w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim -Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
REGON 291009372, NIP 959-16-45-790, reprezentowanym przez:
1. Starostę Kieleckiego

- Mirosława Gębskiego

2. Członka Zarządu

- Mariusza Ścianę

zwanym dalej Powiatem,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy
a Gminą Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, REGON 291010040, NIP 657-25-25617, reprezentowaną przez:

Burmistrza
- Dariusza Meresińskiego
zwaną dalej Gminą
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Roberta Szechnickiego
Umowa finansowana: Dział 010, Rozdział 01008, § 2710.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz uchwały NR XXVIII/16/2021
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góra, Gminy Łagów i Gminy Daleszyce, na
konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gmin,
strony niniejszej umowy ustalają co następuje.

§1
Przedmiotem umowy jest pomoc finansowa Powiatu dla Gminy w wysokości określonej
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na
konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów, znajdujących się na
terenie Gminy.

§2
1. Powiat zobowiązuje się do przekazania kwoty na realizację zadania określonego w § 1
w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
2. Przekazanie środków określonych w § 2 ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy na konto nr 36 8485 0009 0000 0130 2000 0055.
3. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny
wykorzystania dotacji wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.
4. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania pomocy finansowej wyłącznie na realizację
zadania określonego w § 1 niniejszej umowy i zakończenia zadania w terminie do
15 listopada 2021 roku.
5. Gmina zobowiązuje się do pokrycia z własnych środków kosztów przekraczających
wysokość udzielonej pomocy finansowej.
6. Gmina zobowiązuje się z chwilą zakończenia zadania, do umieszczenia na stronie
internetowej informacji o otrzymaniu od Powiatu Kieleckiego pomocy finansowej na
konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów, w której należy
określić wysokość pozyskanej kwoty, zakres wykonanych prac w danej miejscowości,
poparty dokumentacją fotograficzną.

7. Gmina zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia wydatkowanych środków
w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania poprzez nadesłanie:
a) poświadczonych kserokopii faktur lub rachunków - cena brutto,
b) czytelnej mapy poglądowej np. z geoportal.gov.pl, z zaznaczonymi odcinkami rowów,
które zostały wykonserwowane,
c) poświadczonej kserokopii protokołu odbioru prac zawierającego informację o:
wykonawcy robót, miejscu konserwacji rowów (miejscowość, numer ewidencyjny
działki), zasadności wybrania tego konkretnego odcinka rowu/rowów do konserwacji
w danej miejscowości, zakresie wykonanych prac (wykaszanie, odmulanie,
karczowanie, długość wykonserwowanych odcinków rowu itp.), dokumentację
fotograficzną przedstawiającą rów/rowy przed i po konserwacji.
§3
1. Gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi winno odbywać się oszczędnie,
z należytą starannością i zgodne z obowiązującymi przepisami formalno - prawnymi,
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
2. Gmina będzie udzielała informacji i wyjaśnień oraz udostępniać będzie dokumenty na
żądanie Powiatu celem sprawdzenia wykonania umowy.
§4

W przypadku niewłaściwej realizacji umowy, a w szczególności wykorzystania pomocy
finansowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy finansowej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, niewykorzystania kwoty pomocy finansowej do 11 grudnia 2020 r.,
Gmina będzie zobowiązana do zwrotu przyznanej kwoty, przy zachowaniu zasad określonych
w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
305).
§5
Zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod
rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§7
Sprawy związane z realizacją niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy
w Kielcach.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dg^lp]^(^ic|tyiy^|dg^^Yę j
Gminy.
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