
UMOWA Nr 

zawarta w dniu …………………, między:

Województwem Śląskim, adres: 40-035 Katowice, ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez: 

- Pana Grzegorza Szpyrkę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego

- Pana Jarosława Kołodziejczyka – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

zwanym dalej Województwem,

a Gminą Mstów

reprezentowaną przez: 

- Pana Zbigniewa Wawrzyniaka  - Wójta Gminy Mstów,

- Panią Marie Skibińską – Skarbnika Gminy Mstów,

zwaną dalej Gminą.


Na podstawie art. 8a ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa            (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w wykonaniu uchwały               Nr III/11/1/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 lipca 2007 roku                           w sprawie udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.

§ 1. 

Województwo udziela Gminie pomocy finansowej w wysokości 68.293,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote), z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem jej na usuwanie szkód w budynkach osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
	Gmina przyjmuje pomoc finansową z budżetu Województwa i zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną pomoc na cel określony w ust. 1 i wykorzystać na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 2.

Województwo zobowiązuje się do przekazania kwoty dotacji, o której mowa w § 1, Gminie, niezwłocznie po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Mstowie nr 75 8256 0007 2001 0000 039 0001.






§ 3. 

	Gmina zobowiązuje się do:

	gromadzenia środków przeznaczonych na pomoc, na rachunku budżetu gminy, w celu dalszego ich przekazania poszkodowanym,
	przekazania poszkodowanym środków zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

przedłożenia Województwu Śląskiemu rozliczenia całości uzyskanej pomocy.
	Wydatkowanie środków nastąpi do dnia 30 września 2007 roku.
	W terminie do dnia 10 września 2007 roku Gmina przedłoży Zarządowi Województwa Śląskiego sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe.

Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać listę beneficjentów z wyróżnieniem celu, na jaki zostały wydatkowane przez poszczególnych beneficjentów środki finansowe przekazane z budżetu Województwa.
	Sprawozdanie finansowe powinno zawierać zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania, rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych.
	Środki finansowe niewykorzystane do 30 września 2007 roku Gmina jest zobowiązana zwrócić w terminie do 10 listopada 2007r. na konto budżetu Województwa Śląskiego             w GETIN Bank S.A. Oddział w Katowicach: Nr 54 1560 1111 0000 9070 0003 5178.
	Środki finansowe wykorzystane na inny cel niż określony w niniejszej umowie, podlegają zwrotowi do budżetu Województwa w ciągu 14 dni od terminu złożenia sprawozdania                i rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 wraz z odsetkami w wysokości wyliczonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji. 
	W przypadku, gdy pomoc finansowa wypłacona poszkodowanemu z innych źródeł pokrywa koszty usunięcia powstałych uszkodzeń, kwota pomocy finansowej, udzielonej przez Województwo, podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji.
W przypadku, gdy pomoc finansowa udzielona przez Województwo nie zostanie w całości wykorzystana na pokrycie kosztów usunięcia powstałych uszkodzeń przez poszkodowanego, część niewykorzystana podlega zwrotowi do dnia 10 listopada 2007r. na konto budżetu Województwa Śląskiego w GETIN Bank S.A. Oddział w Katowicach:             Nr 54 1560 1111 0000 9070 0003 5178
	Gmina zobowiązuje się do realizacji zapisów ust. 8 i 9.

§ 4.
  
Województwo Śląskie sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przez Gminę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
	W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji celowej, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji         w tym zakresie. Gmina, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić w siedzibie Gminy dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 5.
 
W razie rozwiązania umowy Gmina ma obowiązek zwrotu kwoty dotacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o rozwiązaniu umowy. W przypadku nie zachowania terminu zwrotu zostaną naliczone odsetki od całej wymagalnej kwoty do dnia zapłaty.



§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych          (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8.

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Województwa.

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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