
Załącznik do uchwały
nr 136/2015 

Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 29 października 2015 r.

POROZUMIENIE NR 1/EK/15
w sprawie rozwiązania umowy z dnia 27 maja 2015 r.

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
„IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie”

zawarte w dniu …………………….. 2015 r. pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim, z siedzibą w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1) Wojciech Konarski – Starosta 
2) Jerzy Miler  – Wicestarosta 

zwanym dalej Zleceniodawcą

a Klubem Motorowym Chojna, z siedzibą w Chojnie ul. Łucznicza 9, reprezentowanym przez
Zarząd Klubu, w imieniu którego działają:

1) Marek Kugler – Prezes
2) Łukasz Kugler – Skarbnik

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§1
Strony oświadczają, iż w związku z wystąpieniem okoliczności, za które Strony nie ponoszą
odpowiedzialności,  a  które  uniemożliwiają  wykonanie  umowy  z  dnia  27  maja  2015  r. 
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „IX Runda Mistrzostw Strefy Polski
Zachodniej  w Motocrossie”  (dalej:  umowa),  z  dniem zawarcia  niniejszego  porozumienia
rozwiązują ww. umowę, zgodnie z §13 ust. 1 tej umowy.

§2
1. Strony oświadczają, iż dotacja przekazana na wsparcie zadania, o którym mowa w § 1,

będzie podlegać zwrotowi w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla
zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się  do zwrotu odsetek bankowych od przekazanych przez
Zleceniodawcę  środków – zgodnie z § 2 ust. 3 umowy, liczonymi od dnia otrzymania
dotacji  do  dnia  jej  zwrotu  –  niezwłocznie,  nie  później  niż  w terminie  7  dni  od dnia
zawarcia porozumienia.

3. Dotacja  wraz  z  odsetkami,  o  których  mowa  w  ust.  1,  będzie  podlegać  zwrotowi  na
podstawie odrębnej decyzji, wydanej na podstawie ustawy o finansach publicznych.



§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na żądanie Zleceniodawcy do niezwłocznego, nie później

niż  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania,  przedłożenia  dokumentacji
potwierdzającej wysokości odsetek, o której mowa w §3 ust. 2, w szczególności poprzez
przedłożenie wydruku z właściwego rachunku bankowego, historii rachunku bankowego
lub w inny sposób.  

2. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca może
obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 0,05% otrzymanej dotacji za każdy
dzień  opóźnienia,  a  także  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych.

§5
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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