
POROZUMIENIE Nr: ZK.V-2/2011 

w sprawie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego 

zawarte w Rzeszowie w dniu )'J października 2011 r. 

pomiędzy: 

Wojewodą Podkarpackim - Panią Małgorzatą Chomycz, zwaną dalej „ Wojewodą", 
a 

Powiatem Krośnieńskim zwanym dalej „Samorządem", reprezentowanym przez: 

Pana Jana Juszczaka - Starostę Krośnieńskiego, 

Pana Andrzeja Guzika - Wicestarostę Krośnieńskiego 

Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Krośnie zwanym dalej „SPPR", 

reprezentowanym przez Pana Andrzeja Jurczaka - Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. 

Na podstawie: 

decyzji Ministra Finansów znale BP9/4135/202/PRQ/641,737/l 1/l 1820 z dnia 

29 wrt:eśnia 2011 r., oraz znak FS7/4135/87W/MLM/ll/8056,8776 PHMJ z dnia 

13 października br. 

art. 14a ust. 2 pkt 2 oraz art.14c. ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 z póżn. zm.), 

art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59), 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego 

i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr130, poz.1073 

z późn. zm.) 

Strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§1 

1. Wojewoda zobowi~je się przekazać Samorządowi w 2011 r. dotację celową z budżetu 

pat1stwa -- zwaną dalej „dotacją", w kwocie nie wyższej niż 230.000,00 zł (słownie: 

dwieście trzydzieści tysięcy złotych OOil OO) z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację prac adaptacY.jno - budowlanych, zakup 



wyposażenia oraz niezależnego zasilania a także dofinansowanie kosztów prac 

związanych z uruchomieniem i dostosowaniem pomieszczeń skoncentrowanych 

stanowisk dyspozytorów medycmych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 - zwanych dalej 

"zadaniem". 

2. Środki dotacji sklasyfikowane są w dz. 754 - „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa", rozdz. 75495- „Pozostał działalność": 

1) § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej- kwota 50.000,00 zł, 

2) § 6420 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej - kwota 180.000,00 zł. 

3. Niniejsze porozumienie nie stanowi podstawy do zac1ągan1a w im1emu Wojewody 

zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w ust. 1 przy uwzględnieniu 

zapisów ust. 2. 

4. Środki dotacji z budżetu Wojewody zostaną przekazane na rachunek bankowy 

Samorządu, wskazany we wniosku o uruchomienie środków dotacji, zgodnie 

z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia. 

§2 

Samorząd zobowiązuje się przekazać środki dotacji na rachunek bankowy SPPR w terminie 

do 7 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania od Wojewody. 

§3 

1. SPPR zobowiązuje się do: 

1) bieżącego, efektywnego i zgodnego z przemaczeniem wydatkowania środków dotacji 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31grudnia2011 r., 

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz 

wydatków dokonywanych z tych środków. 

2. SPPR zobowiązane jest do zapewnienia funkcjonowania nie krócej niż do dnia 31 grudnia 

2015 r. skoncentrowanych stanowisk dyspozytorów medycmych, utworzonych w ramach 

zadania, jak również do umożliwienia ich wykorzystywania zgodnie z przemaczeniem 

przez podmioty wskazane przez Wojewodę po tym terminie. 

Porozumienie Nr: ZK. V-2/2011 Str. 2 z 5 



§4 

1. Wojewoda prowadzi nadzór nad realizacją zadania i w tym celu zastrzega sobie prawo 

kontrolowania sposobu wykorzystania środków dotacji. Kontrola prawidłowości 

wykorzystania dotacji polega na p17.eprowadzeniu przez upoważnionych pracowników 

Wojewody, w każdym czasie i miejscu, kontroli realizacji zadania, w tym dokumentacji 

finansowo - księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Samorząd lub SPPR. 

2. Samorząd i SPPR zobowiązani są do: 

1) zapewnienia przeprowadzającemu kontrolę, o której mowa w ust. 1, dostępu 

do dokumentów związanych z realizacją zadania i jego finansowaniem, 

2) udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania służb Wojewody i w tenninie 

przez nie określonym, wyjaśnień i infonnacji dotyczących wykorzystania środków 

dotacji, 

3) przedłożenia w tenninie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, nie później 

jednak niż do dnia 30 stycznia 2012 r., do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenia 

z wykorzystania środków dotacji. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, winno zawierać: 

1) wykaz faktur, rachunków lub innych dokumentów, równoważnych dowodom 

księgowym, stwierdzających powstaine kosztów zadania, 

2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów: 

- wymienionych w pkt l wraz z protokołami odbioru robót/dostaw oraz przyjęcia 

efektów zadania do ewidencji księgowej, 

- bankowych, stwierdzających sfinansowanie dokumentów wymienionych w pkt 1. 

§S 

1. Niewykorzystane w tenninie, określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, środki dotacji podlegają 

zwrotowi bez wezwania na rachunek Wojewody w tenninie do 15 dni od daty 

zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2012 r. 

2. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu całej lub części przekazanej dotacji 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych 
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za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Samorząd lub SPPR warunków niniejszego porozumienia. 

§6 

1. Porozumienie może ulec rozwiązaniu za zgodą Stron lub za dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia w przypadku wystąpienia okolicmości, za które Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie porozumienia. Skutki finansowe 

i ewentualny zwrot środków dotacji Strony określą w formie pisemnej. 

2. Porozumienie może być rozwiąz.ane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku wykorzystania przekazanych środków dotacji niezgodnie z przemaczeniem 

lub nienależytego wykonywania porozumienia, stwierdzonego na podstawie wyników 

kontroli oraz realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

3. Rozwiązując umowę z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Wojewoda określi kwotę 

dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 

§7 

Postanowienia niniejszego porozumienia nie zwalniają Samorządu z odpowiedzialności za 

prawidłowąjego realizację. 

§8 

1. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych oraz kodeksu cywilnego. 

3. Spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Wojewody. 

§9 

Porozumienie wygasa z chwilą zatwierdzenia przez Wojewodę rozliczenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 2 pkt 3, za wyjątkiem uprawnień i obowiązków określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz 

w§ 3 ust. 2. 
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§10 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 11 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony. 
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Załącznik do Porozumienia nr ZK.V-2/2011 

HARMONOGRAM 
uruchamienia środków dotacji celowej z budżetu państwa 

na realizację Porozumienia Nr: ZK.V-2/2011 z dnia J~ października 2011 r. 
w sprawie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego 

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
rozdz. 75495 - Pozostała działalność 

§§ 

1 

§ 2120 

§ 6420 
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