
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 473/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 

z dnia 19 października 2017 r. 

 

UMOWA nr……. /ZK/2017 

dotycząca udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w .................................. 

zawarta w dniu …………………….. r. w Gryfinie pomiędzy Powiatem Gryfińskim, 

z siedzibą w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają: 

1. …………………… – Przewodniczący Zarządu  

2. …………………… – Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie …………………………….. – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „Powiatem” 

a 

Ochotniczą Strażą Pożarną w …………………………– wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr. …………………………., z siedzibą w ……………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………… - ………………………….. 

2. …………………………- …………………………... 

zwaną dalej „ OSP w …………………….” 

§ 1 

Powiat zgodnie z Uchwałą Nr ……./………Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia …………… 

………… r. w sprawie udzielenia dotacji celowej OSP w …………….. przekaże środki 

finansowe OSP w ………………… w kwocie …………. zł (słownie:…………….złotych)  

z przeznaczeniem na ………………………………………………………………………….... 

§ 2 

Środki finansowe określone w §1 zostaną przekazane przez Powiat w terminie …… dni od 

podpisania umowy na rachunek OSP w ………………….: 

Bank .......................................... 

...................................................................... 

§ 3 

Strony umowy zgodnie ustalają, iż kwota, o której mowa w § 1 może być wydatkowana 

jedynie na cel wskazany w § 1 umowy. 

§ 4 

1. Środki finansowe objęte niniejszą umową zostaną wykorzystane do dnia…………………. 



2. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu 

wykorzystania dotacji. 

3. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami w wysokości 

określonej, jak dla zaległości podatkowej począwszy od dnia ich przekazania w ciągu  

15 dni, od dnia stwierdzenia tej okoliczności. 

4. OSP w..................................przedstawi sprawozdanie z rozliczenia wydatków objętych 

niniejszą umową. 

5. Rozliczenie dotacji powinno być przedłożone nie później niż do dnia ……..……………… 

6. Powiat ma prawo kontroli wykorzystania dotacji, w każdym czasie. 

§ 5 

Strony umowy oświadczają, że podejmują współpracę w zakresie wspólnych działań w 

procesie reagowania kryzysowego 

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy  

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U.  

z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 

1529 i 1537) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 459) 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

 z umawiających się stron. 

 

Przewodniczący Zarządu ……………………. 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

…………………………………. …………………………………. 

 

Członek Zarządu ……………………. 

 

…………………………………. …………………………………. 


