
UMOWA Nr 9/PSD/2020 

o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania wlasnego w zakresie 
modulu 1 i modutu 2 wieloletniego rz^dowego programu „Posiiek w szkole i w domu' 

na lata 2019-2023, 

^ ^ . 2020 -uj- 2 3 
zawarta w dniu 

pomi^dzy: 

Wojewodq Wielkopolskim, reprezentowanym przez Lukasza Krysztofiaka Dyrektora 

Wydzialu Polityki Spolecznej Wielkopolskiego Urz^du Wojewodzkiego w Poznaniu, 

zwanym dalej „Wojewod4", 

GMINA BRUDZEW z siedzib^ w Brudzewie, 62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP 

6681923110, REGON 311019409, zwan^ dalej „Gminq", reprezentowan^ przez: 

.... .tvfv?y.-/:os.... C&zayf..^. <?.w?.A lo(. . e ^ . , 

przy kontrasygnacie . .U .cb . (^ fv j . . .^ iV^ 

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), art, 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwaly Nr 140 Rady Ministrow 

z dnia 15 pazdziemika 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rz^dowego programu 

„Posilek w szkole i w domu" nalata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) strony ustalaj^, 

CO nast^puje: 

§ 1 

Przedmiot umowy i wysokosc dotacji 

1. Wojewoda przyznaje Gminie na rok 2020 dotacj? celow^ z przeznaczeniem 

na dofmansowanie zadan wlasnych Gminy o charakterze obowi^kowym w zakresie 

dozywiania dzieci, uczniow oraz osob i rodzin znajduj^cych si? w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy spolecznej. 
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2. Dotacja udzieiona w ramach modulow 1 i 2 programu „Posilek w szkole i w domu" 

przeznaczona jest na udzielanie wsparcia: 

1) w formie swiadczen niepieni^znych w postaci posilku osobom spelniajacym kryterium 

dochodowe w wysokosci 150% kryterium, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy spolecznej; 

2) w formie swiadczen pieni^znych w postaci zasilkow celowych na zakup posilku 

lub zywnosci osobom spelniajacym kryterium dochodowe w wysokosci 150% 

kryterium, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej; 

3) w formie swiadczen rzeczowych w postaci produktow zywnosciowych osobom 

spelniajacym kryterium dochodowe w wysokosci 150% kryterium, o ktorym mowa w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej. 

3. Gmina oswiadcza, ze przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modulu 1 i 2 

wyniesie: 

149 000,00 zl, slownie: sto czterdziesci dziewi?c tysiecy zl. 

4. Udzial srodkow wlasnych Gminy w realizacji zadania wyniesie: 

71 300,00 zl, slownie: siedemdziesi^t jeden tysiecy trzysta zl , co stanowi nie mniej 

niz 47,85% kosztow zadania w ramach modulu 1 i 2. 

5. Kwot? dotacji przyznanej Gminie Wojewoda ustala w l^cznej wysokosci: 

38 921,10 zl , 

slownie: trzydziesci osiem tysiecy dziewi?cset dwadziescia jeden zl 10/100, 

w tym kwota: 

- 38 921,10 zl, slownie trzydziesci osiem tysiecy dziewi^cset dwadziescia 

jeden zl 10/100, z przeznaczeniem na realizacj? zadania, o ktorym mowa w 

ust. 1, 

- 0,00 zl , slownie - zl , z przeznaczeniem na dowoz posilkow dla osob 

starszych i niepelnosprawnych, co stanowi 0% kwoty dotacji. 

Przyznana kwota dotacji z przeznaczeniem na realizacj? zadania, o ktorym mowa wust. 1, 

zostala zwiekszona o kwot?l 946,05 zl , tj. 4,76%, ze wzgledu na realizowanie przez Gmin? 

posilku w stolowkach przez siebie prowadzonych bezposrednio. 



§ 2 

Spos6b wykonania umoivy 

1. Gmina zobowi^uje si? wykonac zadanie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

2. Gmina zobowi^zuje si? do realizacji zadania na zasadach okreslonych w ustawie 

o pomocy spolecznej dotycz^cych przyznawania swiadczen z zastosowaniem kryterium 

dochodowego, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy, kwot 

kryteriow ustalonych rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot swiadczen pienifznych z pomocy 

spolecznej (Dz. U . poz. 1358). 

3. Gmina zobowi^zuje si? do skladania Wojewodzie miesi?cznych informacji 

z wykorzystania srodkow fmansowych z dotacji w rozbiciu na modid 1 i modul 2 

Programu, w terminie do 10 dnia ka^ego nast?pnego miesiqca, w postaci sprawozdan 

jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej o symbolu „WUW-PS-I-

EK/PSD/sprawozdanie_oznacze«ie miesiqca/2020'\h elektronicznie przez 

«WdjtaBurmistrza» lub osob? przez niego upowaznionq. W sprawozdaniu Gmina b?dzie 

przekazywac rowniez informacje o zapotrzebowaniu nasrodki fmansowe zdotacji na 

kolejny miesi^c. 

4. Termin wykorzystania dotacji uplywa z dniem 31 grudnia 2020 r. 

5. Sprawozdanie koncowe z realizacji zadania, w tym z wykorzystania przyznanych 

srodkow fmansowych obj?tych umow^, Gmina sporz^dza do 15 stycznia 2021 r. 

w postaci sprawozdania jednorazowego w Centralnej Aplikacji Statystycznej o symbolu 

„WUW-PS-I-EK/PSD/rozliczenie/2020", podpisanego elektronicznie przez 

«W6jtaBurmistrza» lub osob? przez niego upowaznion^. 

6. Sprawozdanie koncowe, o ktorym mowa w ust. 5, stanowi rozliczenie otrzymanej dotacji. 

7. W przypadku braku zlozenia sprawozdania koncowego, o ktorym mowa w ust. 5, 

stanowiqcego rozliczenie otrzymanej dotacji, dotacja podlega zwrotowi do budzetu 

panstwa na zasadach i w trybie okreslonym w art. 169 ustawy o finansach publicznych, 

8. Niezgloszenie uwag do sprawozdania przez Wojewod? w terminie 30 dni od dnia jego 

przedstawienia traktowane jest jako zatwierdzenie na podstawie zlozonego sprawozdania 

- rozliczenia dotacji w zakresie finansowym i rzeczowym, zgodnie z art. 152 ust. 2 

ustawy o flnansach publicznych. 
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9. Gmina zobowi^uje si? do zlozenia rocznej informacji o realizacji Programu w ramach 

modulow 1 i 2, w terminie do 20 stycznia 2021 r. 

§ 3 

Warunki uruchomienia srodkow dotacji 

1. Srodki fmansowe pochodz^ce z dotacji przeznaczone s^ na wydatki biez^ce i b?d^ 

uruchomione po podpisaniu umowy. Srodki b^d^ przekazywane na podstawie potrzeb 

zglaszanych w miesi?cznych informacjach, o ktorych mowa w § 2 ust. 3. 

2. Wojewoda b?dzie przekazywal srodki fmansowe na rachunek bankowy Gminy do 

wysokosci okreslonej w budzecie Wojewody Wielkopolskiego oraz § 1 ust. 5 imiowy. 

§ 4 

Dokumentacja flnansowo - ksi?gowa i ewidencja ksi?gowa 

1. Gmina zobowi^uje si? do prowadzenia dokumentacji uzasadniaj^cej udzielenie pomocy 

w ramach Programu. 

2. Gmina zobowi^uje si? do prowadzenia wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej srodkow 

otrzymanych z dotacji oraz wydatkow dokonywanych z tych srodkow. 

§ 5 

Zwrot srodkow finansowych 

1. Gmina jest zobowi^zana zachowac procentowy udzial dotacji, o ktorym mowa w §1 ust 

4, w calkowitych kosztach zadania, o ktorych mowa w §1 ust. 3. 

2. Jezeli Gmina nie zapewni udzialu srodkow wlasnych w proporcjach okreslonych 

w §1 ust. 4, zobowiqzana jest zwrocic dotacj? w cz?sci proporcjonalnej do poniesionych 

wydatkow, zachowuj^c przy tym udzial procentowy srodkow wlasnych w odniesieniu 

do ogolnego rzeczywistego kosztu Programu. 

3. Ostateczny termin zwrotu niewykorzystanej cz?sci dotacji ustala si? na dzieh 

15 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 150 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 
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4. Zwrotu dotacji nalezy dokonac na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urz?du 

Wojewodzkiego w Poznaniu o numerze: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000, 

z adnotacj§ „zwrot niewykorzystanej dotacji dz. 852, rozdz. 85230, § 2030" oraz 

podaniem roku, w ktorym dotacja zostala udzieiona. 

5. W przypadku okreslonym w ust. 2 oraz w przypadku: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na inny eel niz okreslony 

w § 1 ust. 1; 

2) pobrania dotacji w nadmiemej wysokosci, tj. wykorzystania srodkow z dotacji 

w proporcji wyzszej niz przewidziana w przepisach, 

dotacja podlega zwrotowi do budzetu panstwa wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej 

jak dla zaleglosci podatkowych, w ci^gu 15 dni od dnia stwierdzenia okolicznosci, 

o ktorych mowa w pkt 1 i/lub 2, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

6. Odsetki nalicza si?, zgodnie z art. 169 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, poczqwszy 

od dnia: 

1) przekazania z budzetu panstwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) stwierdzenia nieprawidlowego naliczenia lub nienaleznego pobrania dotacji. 

1. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontroli zasadnosci wykorzystania dotacji w trakcie 

realizacji zadania i po jej zakohczeniu, a Gmina zobowi^je si? do przedlozenia 

dokumentow i udzielania Wojewodzie wszelkich niezb?dnych informacji i wyjasnien 

zwiqzanych z realizacji zadania. 

2. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224). 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaznosci. 

§ 7 

Postanowienia koncowe 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si? przepisy ustawy 

o finansach publicznych, ustawy o pomocy spolecznej i inne obowiqzuj^ce przepisy 

prawa. 

3. Umowa niniejsza zostala sporz^dzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, 

po jednym dla kazdej strony. 

4. Niniejsza umowa obowi^ je od daty podpisania do zlozenia przez Gmin? rocznej 

informacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 9. 

Gmina: Wojewoda Wielkopolski: 

G M I N A B R U D Z E W 
62-720 Brudzew, ui. Turkowska 29 
pow turecki woj. wielkopolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 4S 
NIP 192 31 10 REGON 31101940:-

Wydzla*u Polityki Spotecznej 

piecz^c Miasta, Gminy 

Prezydenta Miasta 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta/Gminy 

Zobowiazania finansowe 
W7niicajsce z niniejszecio ciokumentu 

mieszczq si(^ w planie finansowym 
dyspcnenta cz^ici budzetowej 85/30 
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