
UMOWA NR 0131/339/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy 
z sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Sośno

z dnia 1 września 2017 r.

Miastem Piastów, z siedzibą w Piastowie przy ul. 11 listopada 2, NIP  534-22-83-759 Regon zwanym 
w dalszej części umowy „Miastem Piastów”, reprezentowanym przez 

Burmistrza Miasta – Grzegorza Szuplewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Grażyny Wójcik

a 

Gminą Sośno, z siedzibą w Sośnie ul. Nowa 1, NIP 561-15-01-604 Regon 092350955, zwaną w dalszej 
części umowy „Gminą”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Leszka Stroińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Romot

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie uchwały Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Piastowie 
z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno.

§ 1.  Miasto Piastów udziela Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
sępoleńskim pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont uszkodzonego boiska wielofunkcyjnego, dachu 
sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie w wysokości 50.000,00 zł ( słownie złotych: 
pięćdziesiąt tysięcy).

§ 2. 1.  Środki o których mowa w § 1 niniejszej umowy, zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu 
Gminy w Banku Spółdzielczym Więcbork Nr 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010  w terminie do 20 września 
2017 r.

2. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w §1.

3. Środki pomocy finansowej przekazane zostaną z rachunku budżetu Miasta Piastowa z części budżetu 
dział 801 rozdział 80178 § 2710.

§ 3.  Gmina zobowiązuje się do:

1. Wykorzystania dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Wydatkowania przekazanych środków, zgodnie z celem określonym w § 1 niniejszej umowy, zgodnie 
z zasadami celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§ 4.  Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. na podstawie kserokopii 
faktur wraz z dowodem zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem.

§ 5. 1.  Kwota niewykorzystanej przez Gminę części dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
budżetu Miasta Piastów w Banku Pekao S.A. nr 13 1240 5497 1111 0010 7489 3754,  w terminie 15 dni po 
upływie terminu wykorzystania dotacji.

2. Od kwoty zwróconej po terminie, określonym w ust.1, Gmina zostanie obciążona odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
,poz. 1870 ze zm.).

§ 7.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 8.  Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Miasta Piastów.

Id: 64712311-25B0-431D-9AC3-F9B578D219C0. Podpisany Strona 1



§ 9.  Niniejsza umowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego za 
pośrednictwem Miasta Piastów.

§ 10.  Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

  

 
Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski

Skarbnik Miasta

Grażyna Wójcik

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

Skarbnik Miasta

Elżbieta Romot
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Podpis: Signature-636230829

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Szuplewski
Instytucja: Miasto Piastów
Województwo: mazowieckie
Miejscowość: PIASTÓW
Data podpisu:  1 września 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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