
UCHWAŁA NR XII/94/2019
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) art. 19b oraz art. 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1313, 1592, 1669, z 2019 r. poz. 730) oraz art. 250 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych.

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy 
Pabianice a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym po jej podjęciu i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik do uchwały Nr XII/94/2019

Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu …………2019 roku pomiędzy:

Gminą Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

reprezentowaną przez -

Marcina Wieczorka – Wójta Gminy Pabianice

zwaną w dalszej części Gminą

a

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4, 95-200 Pabianice, 
reprezentowaną przez:

bryg. Andrzeja Bohdanowicza- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach

zwanego w dalszej części umowy „Komendą".

§ 1. Gmina działając w oparciu o zapisy art. 19b oraz 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) zobowiązuje się udzielić dofinansowania Komendzie do 
wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na: zadanie pn. 
"Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych", które służyć będą do 
organizacji zawodów MDP.

§ 2. 1. Komenda oświadcza, że środki finansowe, o których mowa w §1 niniejszego porozumienia zostaną 
wykorzystane wyłącznie na „Dofinansowanie zakupu przeszkód dla drużyny młodzieżowej".

2. Komenda oświadcza, że wybór dostawcy, o którym mowa w ust. l dokonany zostanie zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.).

§ 3. 1. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego 
porozumienia na rachunek bankowy: BGK Łódź 78 1130 1163 0014 7124 0920 0001 Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dopiskiem „Pomoc finansowa dla KP PSP w Pabianicach".
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2. Komenda zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki, o których mowa w §1 w terminie do dnia 
27 grudnia 2019 r. Środki na dofinansowanie zadania, o których mowa w §1 zostały zabezpieczone 
w budżecie Gminy w dziale 754 rozdziale 75411 § 6170.

§ 4. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków 
finansowych.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Gminie przysługuje prawo badania dokumentów i innych 
nośników informacji mających znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania przekazanych środków, 
które Komenda zobowiązuje się dostarczyć na pierwsze wezwanie, jak również zobowiązuje się do udzielenia 
ustnie lub na piśmie informacji i wyjaśnień w zakresie wyżej wskazanym.

§ 5. 1. Po wydatkowaniu środków wskazanych w § 1 Komenda przedstawi Gminie rozliczenie środków 
otrzymanych wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia do dnia 29 grudnia 2019 r.

2. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy: 59 1560 0013 2921 
5751 7000 0002 w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. W przypadku wykorzystania przez Komendę środków niezgodnie z przeznaczeniem,
podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
2019 r., poz. 869 ze zm.) na rachunek bankowy Gminy wskazany w ust.2., w terminie 14 dni od dnia 
pisemnego wezwania Komendy przez Gminę.

§ 6. Strony ustalają, iż ewentualne kary umowne (za nieterminową dostawę itp.) i odsetki za opóźnienie we 
wpłacie tych kar uzyskane przez KP PSP w Pabianicach w związku z realizacją umowy na dofinansowanie 
zakupu przeszkód dla drużyny młodzieżowej, (proporcjonalnie do części sfinansowanej ze środków niniejszego 
porozumienia), będą stanowiły przychód Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Łodzi z przeznaczeniem 
dla KP PSP w Pabianicach.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, jako dysponenta Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
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Załącznik

do porozumienia
z dnia …………….

Rozliczenie przekazanych środków finansowych
na zadanie: „Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych".

Rozliczenie finansowe zadania

Rozliczenie dotacji Zestawienie 
faktur

Zestawienie 
przelewów 

zapłaty 
za fakturyL.p. Nazwa 

zadania
Kwota 

przyznana 
(zł)

Kwota 
wykorzystana 

(zł

Nr 
faktury 
i data

Kwota 
(zł) Data Kwota 

(zł)

Cel 
wykorzystania 

dotacji

……………………………… telefon: 42 22 54 308

Sporządził:

………………………………….. ………………………………….

Główny księgowy Komendant Powiatowy PSP
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