
UCHWAŁA NR XXVII/274/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 5 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach na zakup wyposażenia 
strażnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach na zakup wyposażenia strażnicy 
w kwocie 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nozdrzec do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Izdebkach 
umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 

UMOWA Nr IKŚR.5543……..2021 Zawarta w dniu …………………. r. w Nozdrzcu, pomiędzy: 

1. Gminą Nozdrzec, zwaną dalej Dotującym, reprezentowaną przez  Stanisława Żelaznowskiego – Wójta 
Gminy Nozdrzec  przy kontrasygnacie Pani Haliny Wandas – Skarbnika Gminy 

2. Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w ……….., zwanym dalej OSP, reprezentowanym przez: 

1. ………………. - Prezesa 

§ 1. 1. Na podstawie niniejszej umowy Dotujący udziela OSP pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w wysokości ……………….zł (słownie……………….) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
………………………………………………. 

2. Kwota, o której jest mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto OSP nr ………………………….. 
w terminie 5 dni od daty otrzymania faktury od wykonawcy zadania 

3. OSP nie może przeznaczyć kwoty, o której mowa w ust. 1 na realizację innych celów niż objętych 
niniejszą umową. 

§ 2. OSP zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania inwestycyjnego. 

§ 3. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 może być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 grudnia 2021 roku 
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2. W terminie 30 dni od daty wykorzystania środków z pomocy publicznej, OSP przedstawi Dotującemu 
rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych (zał. Nr 1 do umowy) oraz zwróci 
niewykorzystaną część dotacji celowej na rachunek bankowy Gminy Nozdrzec nr 44 9093 1017 2004 
0400 2310 0001 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 polegało będzie na przedłożeniu przez OSP uwierzytelnionych 
przez umocowane osoby kserokopii faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych wraz z dokumentami 
przelewu. 

4. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane 
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do Dotującego wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r. na konto 
bankowe wskazane w ust. 2. 

5. Odsetki, o których mowa w ust. 4 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek OSP do dnia zwrotu włącznie, a w przypadku 
stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji od dnia tego stwierdzenia do dnia zwrotu włącznie. 

§ 4. Gmina Nozdrzec zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prawidłowości, zgodności i rzetelności 
realizacji dotowanego zadania, w tym dokumentów finansowych w terminie do 3 lat od dnia, 
w którym nastąpiło rozliczenie dotacji. 

§ 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy 
o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz przepisy pozostające w związku z niniejszą umową. 

§ 7. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez strony w drodze wspólnych 
uzgodnień, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy 
w Brzozowie. 

§ 8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
Dotujący           OSP 
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ROZLICZENIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ ZE SRODKÓW GMINY 
NOZDRZEC NA ZAKUP: WYPOSAŻENIA STRAŻNICY Dotyczy umowy nr IKŚR.5543……...2021 

z dnia ……..2021 r.Dane podmiotu rozliczającego dotacjęOchotnicza Straż Pożarna 
w ……………………, gmina Nozdrzec, powiat Brzozów, województwo podkarpackie 

B. S. Dynów/Oddział Nozdrzec  Nr rachunku: ……………………….  nazwiska i imiona oraz funkcje osób 
statusowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów: 
………………. – prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………..Rozliczenie kosztów: 
Całkowity koszt: ………….. zł 

- w tym z dotacji z budżetu Gminy Nozdrzec  ………….. zł 

- w tym z dotacji NFOŚiGW w    ………….. zł 

- w tym z innych źródeł (należy wskazać)   ...………... złZestawienie rachunków 
i faktur finansowych z przyznanej dotacji.  

Lp. 

 
Nr dokumentu 
księgowego 

 
Numer pozycji 
księgowego 

 
Data 

 
Nazwa wydatków 

 
Kwota  
(w zł.) 

W tym ze środków 
pochodzących z 
dotacji (zł) 

1. 
      

Pozostaje do zwrotu niewykorzystana dotacja z budżetu Gminy Nozdrzec ……………. zł (pieczęć 
składającego sprawozdanie)                                                                         podpis osoby upoważnionej  do 
składania oświadczeń woli w imieniu OSP
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