Wzór UMOWA Nr
zawarta w dniu …................................................ 2019 roku w Białymstoku pomiędzy:
Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, w imieniu którego działa Zarząd Województwa,
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Dotującym”
a, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika
zwanym dalej „Dotowanym”

w związku z wykonaniem Uchwały Nr XIV /155/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych
pasiek postanawia się, co następuje:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup przyszkolnej pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem dla
…………………………………………….
2. Dotacja zostanie przekazana Dotowanemu przez Dotującego w formie przelewu na rachunek bankowy
Dotowanego nr ………………………………………………. niezwłocznie po podpisaniu umowy.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 powinna być wykorzystana w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.
4. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej części w terminie, o którym mowa w ust. 3 Dotowany zwróci
Dotującemu dotację lub niewykorzystaną jej część na rachunek bankowy Dotującego nr 84 1500 1344 1213 4006
7488 0000 w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.
5. Dotacja powinna zostać rozliczona w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r. poprzez przedłożenie Dotującemu
sprawozdania w wersji papierowej wraz z kserokopiami faktur, rachunków i innych dokumentów dotyczących
wykonanego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Faktury, rachunki oraz inne dokumenty powinny

zawierać klauzulę „opłacono z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego”, datę i podpis osoby upoważnionej
do podpisywania w imieniu Dotowanego.
6. W przypadku nie zwrócenia niewykorzystanej części dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 zostaną
naliczone i pobrane przez Dotującego odsetki za zwłokę w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych.
7. Sprawozdanie, wraz załącznikami, należy wysłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
§ 2.
1.

Dotowany zobowiązuje się do:
1) wydatkowania środków publicznych, o których mowa powyżej, wyłącznie na cel określony w § 1 ust.
1 niniejszej umowy,
2) prawidłowego rozliczenia dotacji w sposób i terminach określonych w § 1 ust. 3 – 5 umowy,
3) udostępnienia na żądanie Dotującego źródłowych dokumentów potwierdzających celowość wykorzystania
dotacji.
4) utrzymania w należytym stanie pasieki przez okres minimum 3 lat, w tym zapewnienia środków na bieżące
utrzymanie pasieki.

2.

Uchybienie przez Dotowanego obowiązkom określonym w ust.1 uprawnia Dotującego do żądania zwrotu
dotacji w całości lub w części. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Dotujący
może żądać zwrotu dotacji proporcjonalnie do okresu, w którym nie dotrzymano warunku utrzymania pasieki.
§ 3.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4.
W przypadku ewentualnych sporów na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Dotującego.
§ 5.
W sprawach w umowie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.
§ 6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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