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POROZUMIENIE
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu
dotyczącego organizacji w 2013 roku XIII Festiwalu Kultury Powiatowej
oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Głubczyce
Na podstawie uchwały Nr XXVII/222/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII Festiwalu Kultury Powiatowej zawiera się porozumienie
pomiędzy
Powiatem Głubczyckim, z siedzibą w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Głubczycach, w imieniu którego działają:
Józef Kozina - Starosta Głubczycki
Piotr Soczyński - Wicestarosta Głubczycki
zwanego dalej „Dotującym”
a
Gminą Głubczyce, z siedzibą w Głubczycach ul. Niepodległości 14, reprezentowaną przez:
Jana Krówkę - Burmistrza Głubczyc
§ 1. Dotujący w związku z organizowaniem przez Gminę Głubczyce „XIII Festiwalu Kultury Powiatowej
Głubczyce 2013”, zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego.
§ 2. Dotujący przekaże dotację jednorazowo:
20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) w terminie do 14 dni od podpisania niniejszego porozumienia,
na konto Urzędu Gminy w Głubczycach nr konta 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127.
Dotacja powinna być wykorzystana w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 czerwca 2013 r.
§ 3. Gmina jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji księgowej otrzymanych środków finansowych.
§ 4. W razie stwierdzenia wykorzystania środków finansowych do celów sprzecznych z niniejszą umową,
Dotującemu przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości obliczanej jak dla zaległości podatkowych, od dnia jej przekazania.
§ 5. Gmina wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Dotującego kontroli wykorzystania przekazanej dotacji
w każdym czasie.
Dotujący ma prawo wglądu w dokumenty Gminy w części dotyczącej spraw objętych dotacją.
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§ 6. W przypadku niewykorzystania części dotacji Gmina zobowiązuje się do wpłaty niewykorzystanej części dotacji, w terminie 14 dni od daty zakończenia zadania na konto Dotującego:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP o/Głubczyce nr 40 1020 3714 0000 4102 0012 7886.
§ 7. Ostateczne rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca 2013 roku. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie kserokopii rachunków lub faktur, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystawionych na Gmina Głubczyce, opatrzonych na odwrocie klauzulą następującej treści: „Wydatkowano z dotacji
celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego”.
§ 8.1. Sporne sprawy merytoryczne związane z wykonaniem niniejszego porozumienia będą rozstrzygane
przez sygnatariuszy umowy polubownie.
2. W razie naruszenia warunków niniejszej umowy Dotujący ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym wyznaczając termin zwrotu udzielonej dotacji będącej przedmiotem tej umowy, wraz z odsetkami.
3. W przypadku rozwiązania umowy Gmina przedstawi Dotującemu rozliczenie przekazanych środków
w terminie 14 dni od daty jej rozwiązania.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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