Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/93/2007
Rady Powiatu w Bochni
z 13 września 2007 roku
UMOWA NR.......................
zawarta w dniu................ r. w Bochni
pomiędzy
Powiatem Bocheńskim, z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bochni, w imieniu którego działają:
1......................................
2........................................
a
........................................................................................................................................
podmiotem
z siedzibą w ..................................................................................................................,
zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: …………………………………………..

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Nr............... Rady Powiatu w Bochni
z dnia............... w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

§1
Powiat udziela Beneficjentowi dotacji w kwocie.................... (słownie.................) na realizację prac lub
robót budowlanych pn........................................................................,
określonych szczegółowo we wniosku złożonym przez Beneficjenta w dniu.............., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
§2
Przyznane
środki
finansowe
w
wysokości...................................................
(słownie ....................................................................................) złotych zostaną przekazane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy:
nr rachunku.................................................................................................................................
a) w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lub
b) w następujący sposób:
I transza w wysokości................. (słownie..................................................) złotych
do dnia ...................................................
II transza w wysokości................ (słownie..................................................) złotych
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do dnia....................................................

§3

1.

Termin
wykonania
zadania
dnia ............................................. roku.

ustala

się

od

dnia...............................

do

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem i kosztorysem, stanowiącymi załączniki do umowy.

§4
Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie
z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także odsetek bankowych od przekazanych przez Powiat środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

§5
Beneficjent zobowiązuje się do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz wydawnictwach dotyczących zadania lub na zewnętrznych nośnikach informacji o treści: „Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego”.

§6
1. Powiat może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do uchwały Nr.............. Rady Powiatu w Bochni z dnia .................... r.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Beneficjenta na
formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od
określonego w umowie dnia wykonania zadania, tj. do dnia .................................................. roku.
3. Do sprawozdania należy dołączyć uwierzytelnione przez Beneficjenta kserokopie dowodów księgowych dokumentujących poniesione koszty, które zostały sfinansowane ze środków dotacji.
§7
1. Przyznane środki finansowe, określone w § 1 nin. umowy Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać w terminie............... tj. do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania.
2. Niewykorzystane środki finansowe Beneficjent jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni od określonego w umowie terminu wykonania zadania - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w
Bochni nr............................

§ 10
Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w Bochni, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu powiatu na zasadach i w trybie
określonym w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz.
885 z późn. zm.).

2

§ 11
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia, składane zgodnie z niniejszą umową, wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i przepisy ustawy z 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

§ 13
Ewentualne spory, z wyłączeniem spraw związanych ze zwrotem dotacji uregulowanych
w ustawie z 27 sierpniu 2009 roku o finansach publicznych, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Powiatu.

§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Beneficjent:
...............................................

Powiat:
….......................................................

____________________
ZAŁĄCZNIKI
1. Wniosek o dotację na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, we dług wzoru określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13
września 2007 roku.
2. Kosztorys.
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