
Porozumienie Nr IV.2-PCPR/2011 

w sprawie dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie 

zawarte w dniu 16 lutego 2011r. w Krośnie 

pomiędzy Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez: 

1. Jana Juszczaka - Starostę Krośnieńskiego 

2. Andrzeja Guzika - Wicestarostę Krośnieńskiego 

przy kontrasygnacie Pani Krystyny Kasza - Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego 

zwanych dalej „ Dotującym", 

a Gminą Krosno reprezentowaną przez: 

Pana Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna 

zwanego dalej „ Dotowanym " 

Na podstawie art. 4 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 6 ust.la ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 214 poz. 1407z późn.zm.), art. 46 i art. 47 

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2010 roku, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Strony zgodnie ustalają co następuje: 

§1 

Dotujący zobowiązuje się do partycypowania w kosztach funkcjonowania Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie, zwanego dalej Zespołem, 

w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu. 

§2 

Wysokość kosztów, o których mowa w § 1, pokrywanych przez Dotującego na działalność 

Zespołu w 2011 roku ustala się w wysokości 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych). 

§3 

1. Środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1, przekazywane 

będą przez Dotującego na rachunek bankowy Gminy w Podkarpackim Banku 

Spółdzielczym w Sanoku O/Krosno o numerze: 61 8642 1083 2002 8306 0566 



0001, kwartalnie w wysokościach po 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do 

20 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał z tym, że za I kwartał 2011 r. środki te 
zostaną przekazane w terminie do 1marca2011 r. 

2. Strony uzgadniają, że przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zapłatę czynszu 
za pomieszczenia, w których mieści się siedziba Zespołu oraz na pokrycie 

kosztów rachunków za media niezbędnych do funkcjonowania Zespołu. 

§4 

Dotowany zobowiązany jest do: 

1. Zapewnienia realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji, 

kierując się zasadą legalności, celowości i gospodarności. 

§5 

1. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągania w imieniu Dotującego 

zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w § 2. 

2. Niewykorzystane do 3 l.12.2011r. środki finansowe, przekazane w ramach 

przyznanej dotacji określonej wyżej, podlegają bez wezwania zwrotowi na 
rachunek Dotującego na zasadach określonych w art. 251 ustawy o finansach 
publicznych. 

3. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana 

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm. ). 

4. Dotujący zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej 

dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 

za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Dotowanego warunków niniejszego porozumienia. 

§6 

1. Porozumienie zawiera się na czas określony od 01.01.2011 r. do 31.12.201 lr. 

2. W przypadku likwidacji jednostki - Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krośnie, ulega rozwiązaniu porozumienie o udzielenie 
dotacji. 

3. W przypadku sytuacji określonej w § 6 ust. 2, Dotowany zobowiązany jest 
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zwrócić przekazane środki na działalność Zespołu, proporcjonalnie do czasu nie 

funkcjonowania Zespołu. 

4. Rozwiązując porozumienie, Dotujący określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie 

postanowienia: 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj„ Dz. U. z 2010r., Nr 214 poz. 1407 

z późn.zm. ), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r„ Nr 157, 

poz. 1240 z późn.zm. ), 

- ustawy Kodeks Cywilny, 

- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz . .526 z późn. zm.). 
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2. Spory powstałe na tle stosowania porozumienia rozstrzyga (właściwy ze względu 

na siedzibę Dotującego. 

§8 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

§9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

GMINA KROSNO 

).ł'tARBNlłł POWIATU 

Krystyna Kasza 
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