
 

   UMOWA nr 272/427/O/436/21 

 

zawarta w dniu 17 grudnia 2021 roku w Milanówku pomiędzy: 

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, REGON: 013269150, NIP:  

529 179 92 45, reprezentowaną przez:  

Piotra Remiszewskiego  – Burmistrza Miasta Milanówka,  

przy kontrasygnacie Bożeny Sehn - Skarbnika Miasta Milanówka, 

zwaną w dalszej części „Gminą” 

a 

Powiatem Grodziskim, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11a, REGON:  

013269108, NIP: 529 179 88 95, reprezentowanym przez: 

Marka Wieżbickiego – Starostę Powiatu Grodziskiego 

przy kontrasygnacie Ewy Szadkowskiej - Skarbnika Powiatu Grodziskiego,  

zwanym w dalszej części „ Powiatem” 

przy udziale  

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim, w imieniu którego działa jednoosobowo: 

Krystyna Płukis – Dyrektor Szpitala, zwanego w dalszej części „SPSSZ”. 

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku      o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372  ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 

oraz art. 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

305 ze zm.),  a także Uchwały Nr 436/L/21 Rady Miasta Milanówek z dnia 25 października 2021 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego strony umowy ustalają, co 

następuje:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udzielenie  przez  Gminę  pomocy  finansowej  dla  

Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia  Oddziału  Rehabilitacji  

Kardiologicznej  i  Pracowni  Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 



2. Gmina oświadcza, że na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 udziela Powiatowi pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 

złotych).  

3. Gmina przekaże środki, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia podpisania na 

rachunek bankowy Powiatu 07 1240 6973 1111 0010 8249 8912. 

4. Powiat przekaże dotację, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania od 

Gminy,na rachunek bankowy SPSSZ nr 06 1440 1101 0000 0000 0808 1476 w banku 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

 

§ 2 

1. SPSSZ zobowiązuje się do wydatkowania do 31 grudnia 2021 r. otrzymanych środków 

finansowych wyłącznie na cel określony w § 1 ust. 1 Umowy. W przypadku niewykorzystania 

środków w pełnej wysokości SPSSZ do dnia 15 stycznia 2022 r. zwróci niewykorzystaną część 

dotacji na rachunek bankowy Powiatu Nr 94 1240 6973 1111 0010 8249 9674. 

2. W terminie do 31 stycznia 2022 roku SPSSZ przedłoży Burmistrzowi i Zarządowi Powiatu 

sprawozdanie  o sposobie wykorzystania dotacji. 

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć potwierdzone za zgodność  z 

oryginałem kopie umów, kopie faktur lub rachunków oraz dowodów zapłaty poniesionych na 

realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

4. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Nr 95 1020 1026 

0000 1002 0263 4905 w terminie do 31 stycznia 2022 roku. 

5. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 4 Gminie przysługują odsetki w 

wysokości określonej  jak  dla  zaległości  podatkowych,  na zasadach  określonych  w  ustawie  o 

finansach publicznych. 

      § 3 

Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania udzielonej pomocy finansowej. W szczególności 

Gmina ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonego sprawozdania z 

wykorzystania przekazanych środków, jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów 

dotyczących ich wykorzystania. 

      § 4 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyłącznie na piśmie pod rygorem 

nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

 



      § 5 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron umowy. 

 

Powiat   

Starosta Powiatu Grodziskiego  

 /-/ 

Marek Wieżbicki 

 

Gmina  

Burmistrz Miasta Milanówka  

 /-/ 

Piotr Remiszewski 

 

SPSSZ 

Dyrektor Szpitala Zachodniego  

 /-/ 

Krystyna Płukis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa:  85195 § 2710 

Przygotowała:  B. Ciesielka 


