
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …/XXIX/2017  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 31 października 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5,  

art 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Żabia Wola pomocy finansowej dla Gminy Brusy  

w formie dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców 

tej gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce  

w dniu 11 sierpnia 2017 r. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu  

Gminy Żabia Wola na rok 2017, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych). 

 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

zostaną określone w umowie zawartą pomiędzy Gminą Żabia Wola, a Gminą Brusy. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Żabia Wola do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1. 

3. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  

do uchwały nr …/XXIX/2017 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 31 października 2017 r. 

 

UMOWA PARTNERSTWA 
 

 

zawarta w dniu ………..2017 r. pomiędzy: 
 

Gminą Żabia Wola, NIP: 8381426472, reprezentowaną przez Halinę Wawruch –  

Wójta Gminy Żabia Wola, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marleny Górniewskiej, 

zwaną dalej Gminą Żabia Wola  

a 

Gminą Brusy, ul. Na Zaborach 1, NIP: 555-192-12-30 reprezentowaną przez Witolda 

Ossowskiego – Burmistrza Brus,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Trzebiatowskiej -Gryglewskiej 

zwaną dalej Gminą Brusy 
 

na podstawie Uchwały nr ../XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy. 

 

§1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Gminie Brusy przez Gminę Żabia Wola 

pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków celowych  

dla poszkodowanych mieszkańców gminy Brusy z przeznaczeniem na usuwanie skutków 

nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. 

  

§2. Gmina Żabia Wola zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania określonego  

w § 1 kwotę dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100), na rachunek bankowy Gminy Brusy nr 38 8144 0005 2005 0500 3400 0001 

w jednej transzy w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  

w terminie do ……………. 2017 r.  

 

§3. Z przedmiotowej dotacji, o której mowa w § 2, finansowane mogą być wyłącznie 

wydatki poniesione przez Gminę Brusy na realizację zadania określonego w § 1 niniejszej 

umowy. 
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§4. 1. Gmina Brusy zobowiązuje się do zakończenia zadania do dnia 31.12.2017 r. w ramach 

dotacji przekazanej przez Gminę Żabia Wola w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy. 

2. W terminie 14 dni po wykonaniu zadania określonego w § 1 niniejszej umowy Gmina 

Brusy przedłoży Gminie Żabia Wola sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczenie 

otrzymanej dotacji wraz z kserokopiami dokumentów. 

 

§5. W trakcie obowiązywania umowy i po jego wygaśnięciu osoba upoważniona przez Gminę 

Żabia Wola może przeprowadzić kontrolę w zakresie: 

a) celowości wydatkowania przekazanej pomocy finansowej, 

b) oceny prawidłowości dokonania rozliczeń finansowych. 

 

§6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

 

§7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  

o finansach publicznych. 

 

§8. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach po dwa dla każdej strony. 

 

Gmina Brusy                                                 Gmina Żabia Wola 

 


