
 
- Projekt - 

Uchwała Nr XLVII/     /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 czerwca 2006 roku 
 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez 

Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami – realizacj� zadania pod nazw� 
„czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum 
w Wodzisławiu �l.” 

                      
 
Na podstawie art. 7a, 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym 
(Tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.), art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 
z pó�n. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Wyra�a si� zgod� na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat 

Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 
realizacj� zadania pod nazw� „czyszczenie i konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum 
w Wodzisławiu �l.” 

2. W ramach zawartej umowy Powiat Wodzisławski przeka�e Gminie Wodzisław �l�ski 
dotacj� celow� w kwocie 6 645 zł (słownie sze�� tysi�cy sze��set czterdzie�ci pi�� 
złotych). 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Umowa 
z dnia……………………………..2006 r. 

 
 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie 
Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy 
w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – realizacj� zadania 
pod nazw� „czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum 
w Wodzisławiu �l�skim” 
 
zawarta pomi�dzy: 
 
Powiatem Wodzisławskim – Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu �l�skim z siedzib� 
przy ul. Bogumi�skiej 2, 44-300 Wodzisław �l. 
reprezentowanym przez: 

1. Jana Materzoka – Starost� 
2. Józefa 	ywin� – Wicestarost� 

zwanym dalej Powiatem 
 

a 
 
Gmin� Wodzisław �l�ski – Urz�dem Miasta Wodzisław �l�ski z siedzib� przy 
ul. Bogumi�skiej 4, 44-300 Wodzisław �l. 
reprezentowan� przez: 

1. Adama Krzy�aka - Prezydenta 
zwan� dalej Gmin� 
 
 
Strony umowy działaj�c na podstawie art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z pó�n. zm.) i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm.), ustaliły co nast�puje: 
 

§ 1 
 

1. Powiat udzieli Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6 645 zł 
(słownie: sze�� tysi�cy sze��set czterdzie�ci pi�� złotych) na realizacj� zada� własnych 
Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, za� Gmina 
przeznaczy t� pomoc na realizacj� zadania pod nazw� „czyszczenie i konserwacja 
zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu �l�skim”. 

2. Dotacja zostanie przeznaczona na czyszczenie i konserwacj� nast�puj�cych sztandarów: 
 - Zwi�zku Inwalidów Wojennych z Wodzisławia, 
 - Zwi�zku Powsta�ców �l�skich z Gołkowic, 
 - Zwi�zku Powsta�ców �l�skich z Mszany, 
 - Zwi�zku Powsta�ców �l�skich z Radlina, 
 - Zwi�zku Powsta�ców �l�skich z Skrbe�ska, 
 - Zwi�zku Powsta�ców �l�skich z Zawady. 

Zał�cznik 
do uchwały Nr XLVII/      /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 czerwca 2006 



3. Przy realizacji wydatków okre�lonych w ust. 1 Gmina zobowi�zuje si� do stosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. nr 
19, poz. 117 z pó�n. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm). 

4. Powiat nie odpowiada za wydatki przekraczaj�ce kwot� okre�lon� w ust. 1 
5. Przekazanie dotacji okre�lonej w ust. 1 nast�pi przelewem w terminie 30 dni od daty 

zawarcia umowy na konto…………………………………………...................................... 
 ………………………………………………………………………………………………. 
6. Dniem przekazania dotacji jest dzie� obci��enia rachunku bankowego Powiatu. 
 

§ 2 
 

Gmina winna zamie�ci� na materiałach drukowanych zapis mówi�cy o realizacji zadania pod 
nazw� „czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum 
w Wodzisławiu �l. przy pomocy Powiatu Wodzisławskiego”. 
 

§ 3 
 

1. Kwota przekazana przez Powiat na pomoc w wykonaniu zadania nie mo�e by� 
wydatkowana na inne cele ni� okre�lone w niniejszej umowie. 

2. Gmina zobowi�zuje si� rozliczy� przekazan� kwot� w terminie do ……………….2006 r., 
na podstawie dokumentów ksi�gowych potwierdzaj�cych wydatkowanie �rodków na 
realizacj� zadania. 

3. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonania zadania, w tym dokumentów 
ksi�gowych Gminy dotycz�cych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 
§ 4 

 
Powiat zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych poni�ej sytuacji: 

1) odst�pienia przez Gmin� od realizacji zadania w trakcie jego wykonania, 
2) nie stosowania ustawy – Prawo zamówie� publicznych w celu wydatkowania �rodków 

przeznaczonych na wspóln� realizacj� zadania, 
3) nie zrealizowania zadania obj�tego umow� w terminie ……………….2006 r., 
4) naruszenia postanowie� niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
W przypadku rozwi�zania niniejszej umowy z powodów okre�lonych w § 4 kwota 
wydatkowana na organizacj� zadania podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od 
dnia jej przekazania do dnia zwrotu. 
 

§ 6 
 

Umowa wchodzi w �ycie z dniem podj�cia Uchwały przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego 
w sprawie zawarcia umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski 
Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy 
w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – realizacj� zadania pod 
nazw� „czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum 
w Wodzisławiu �l.”. 

 
 
 
 



§ 7 
 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem 
niewa�no�ci. 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz prawa finansów publicznych. 
 

§ 9 
 
Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednym dla ka�dej ze 
stron, za� trzeci w celu ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa �l�skiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………. 
 (Powiat)        (Gmina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały XLVII/       /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 czerwca 2006 r. 
 
 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej 

przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami – realizacj� zadania pod nazw� 
„czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum 
w Wodzisławiu �l�skim”. 

 
 
 
 Gmina Wodzisław �l�ski zwróciła si� z pro�b� o udzielenie pomocy finansowej 

z przeznaczeniem na konserwacj� zabytkowych sztandarów. Na terenie Gminy Wodzisław 

�l�ski funkcjonuje jedyne w powiecie wodzisławskim Muzeum, w którego zbiorach znajduj� 

si� cenne zabytki zwi�zane z histori� gmin naszego Powiatu. Sztandary organizacji społeczno 

– narodowych i kulturalnych stanowi� wa�n� cz��� tych zbiorów i wymagaj� konserwacji. 

 Rada Powiatu Wodzisławskiego na podstawie art. 7a, 12 pkt. 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym mo�e podj�� uchwał� o udzieleniu pomocy 

finansowej innej jednostce samorz�du terytorialnego. Tak�e ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych mówi, i� z bud�etu jednostek samorz�du terytorialnego mo�e by� 

udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorz�du terytorialnego. 

 Jest to jednorazowa pomoc Powiatu dla samorz�du gminnego w zakresie ratowania 

cennych zabytków znajduj�cych si� w zbiorach Muzeum w Wodzisławiu �l�skim. Podj�cie 

uchwały jest zatem uzasadnione 

 Nale�y ponadto wspomnie�, �e Powiat Wodzisławski w roku 2004 podj�ł ju� działania 

dotycz�ce czyszczenia i konserwacji sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu 

�l�skim, czego wyrazem było przyznanie Uchwał� Rady Powiatu Wodzisławskiego 

Nr XXIII/250/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. kwoty 5 000 zł (słownie: pi�� tysi�cy złotych) 

na ten cel. 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Strategii i Rozwoju Powiatu 
 
/-/ mgr Donata Mali�ska 

  


