
WZÓR 
 

UMOWA Nr ......................... 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
 

zawarta w dniu ............................... w ..........................................................................., 
pomiędzy 

Powiatem Buskim, z siedzibą w Busku – Zdroju, Al. Mickiewicza 15, zwanym dalej „Po-
wiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, w osobach:  
1) ..................................................................................., 
2) ..................................................................................... 

a 
.................................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ............................................................................................................................................., 
zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: ................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Buskie-

go, zwanej w dalszej części umowy „dotacją”, na dofinansowanie prac konserwatorskich*, 
restauratorskich*, robót budowlanych* przy obiekcie ruchomym* / nieruchomym* nie będącym 
własnością Powiatu. 

2. Obiekt, o którym mowa w ust. 1, stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 
.................... w dniu .............................. przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Kielcach.  

3. Szczegółowy zakres dofinansowanego zadania oraz warunki jego wykonania zostały 
określone we wniosku o udzielenie dotacji złożonym przez Beneficjenta w dniu .............., 
(wraz z aneksem nr 1 z dnia ………. * / aneksami nr …. z dnia ….., nr ….. z dnia ……,*) 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zwanym w dalszej części umowy 
„wnioskiem”. 

§ 2 
1. Powiat zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi dotacji na częściową realizację  

w okresie od ........................ do .......................... zadania z zakresu opieki nad zabytkami,  
o którym mowa w § 1, zwanego w dalszej części umowy „zadaniem”. 

2. Dotacji Powiat udziela Beneficjentowi na częściowe pokrycie nakładów koniecznych na 
wykonanie prac* / robót* przy zabytku, o którym mowa w §  1, zwanym w dalszej części 
umowy „zabytkiem”, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Święto-
krzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. 

3. Na realizację zadania Powiat przekaże Beneficjentowi dotację w wysokości ....... % 
nakładów koniecznych na wykonanie prac * / robót * przy zabytku, tj. w wysokości 
................................... zł. (słownie: .......................................... zł. ). 

4. Różnicę między całością nakładów koniecznych na wykonanie prac * / robót * przy zabytku  
a kwotą określoną w ust. 3, w wysokości .................... zł. (słownie: ...................................... zł. ) 
Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków:*  

1) własnych w ............. % nakładów koniecznych, tj. w wysokości ............. zł. (słownie: 
..........................................zł. )*, 

2) uzyskanych z innych źródeł w ....... % nakładów koniecznych tj. w wysokości ............. 
zł. (słownie: ..........................zł. ), w tym: * 
a) w wysokości .......... zł. (słownie: ........................ zł.) ze środków ........................* 
b) w wysokości .......... zł. (słownie: ........................ zł.) ze środków ........................* 

5. Dotacja będzie przekazana jednorazowo w terminie do ........ * / w ..... transzach w terminach:* 
1) I transza w wysokości ................ zł. (słownie: ......................) do dnia ............................*, 
2) II transza w wysokości ................ zł. (słownie: .....................) do dnia ............................*, 
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3) III transza w wysokości ................ zł. (słownie: ....................) do dnia ............................*, 
4) IV transza w wysokości ................ zł. (słownie: ....................) do dnia ............................* 

6. Wysokość każdej transzy jest zależna od wysokości kwoty dofinansowania poszcze-
gólnych zadań częściowych.* 

7. Przekazanie kolejnych transz dotacji, o których mowa w ust. 5, może nastąpić dopiero po 
rozliczeniu przez beneficjenta wcześniej przekazanych środków finansowych.* 

8. Dotacja* / kolejne transze dotacji* zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy 
Beneficjenta nr ................................................., z zastrzeżeniem ust. 7. 

9. Dotacja uzyskana na podstawie niniejszej umowy nie może być wykorzystana na: 
1) cele inne, niż określone w niniejszej umowie, 
2) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy, 
3) pokrycie kosztów statutowych nie związanych bezpośrednio z realizacją zadania, 
4) pokrycie kosztów trudnych do wyodrębnienia. 

10. Dotacja: 
1) niewykorzystana w całości lub w części w terminie określonym w niniejszej umowie, 
2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,  
3) pobrana nienależnie, 
4) pobrana w nadmiernej wysokości  
zostanie zwrócona do budżetu Powiatu Buskiego, zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie o finansach publicznych, na rachunek bankowy Powiatu nr ................................... 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania określa się na dzień ................................................ r. 
2. Termin ostatecznego zakończenia realizacji zadania określa się na  dzień ........................ r. 
3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do dnia .............. 
4. W ramach wykonania zadania ponoszone będą wydatki związane z realizacją prac */ 

robót * określonych w § 3 ust. 4 uchwały Rady Powiatu, a w szczególności: 
1) .................................................., 
2) .................................................., 
3) ................................................... 

§ 4 
Beneficjent zobowiązuje się do: 
1) wykonania zadania w sposób efektywny, terminowy i zgodny z przepisami prawa w za-

kresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z wnioskiem,  
a także zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, kosztorysem* i harmonio-
gramem*, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszej umowy,  

2) wykonania zadania w terminie do ……………..*/ w następujących terminach: 
a) .................................. – w terminie do .....................................*, 
b) .................................. – w terminie do .....................................*, 
c) ................................... – w terminie do .....................................*, 

3) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał; warunek ten 
dotyczy także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których 
nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek 
bankowych od przekazanych przez Powiat środków finansowych, które należy 
wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania,  

4) szczegółowego dokumentowania realizacji zadania, 
5) opatrywania dokumentów, dotyczących realizacji zadania, klauzulą „Płatne ze środków 

Powiatu Buskiego w wysokości …………………”, 
6) przedstawiania częściowych pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych z wy-

konania kolejnych części zadania, według wzoru określonego w uchwale Zarządu 
Powiatu,  

7) składania sprawozdań częściowych, o których mowa w pkt 6, w następujących 
terminach*: 
a) sprawozdanie częściowe za okres od ......... do ........ – w terminie do dnia ..............*, 
b) sprawozdanie częściowe za okres od ........ do ......... – w terminie do dnia ..............*, 
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c) sprawozdanie częściowe za okres od ........ do ......... – w terminie do dnia ..............*, 
8) przedstawienia całkowitego pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego  

z wykonania zadania według wzoru określonego w uchwale Zarządu Powiatu, w terminie 
......................................, 

9) przedstawiania na żądanie Powiatu w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji  
i wyjaśnień do sprawozdań, o których mowa w pkt  6 - 8, 

10) uzupełniania brakujących dokumentów i udzielania wyczerpujących informacji na żądanie 
Powiatu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków, 

11) do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Buski - w trakcie wykonywania 
umowy, jak i po jej wykonaniu - w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub 
robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji, 

12) wyrażenia zgody na przeprowadzenie dodatkowej kontroli, która może być podstawą 
rozwiązania umowy w przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w pkt 
6 - 8, mimo pisemnego wezwania Beneficjenta do ich złożenia,  

13) informowania  opinię publiczną o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat, 
14) przekazywania Powiatowi informacji o wystąpieniu o udzielenie dotacji na te same prace lub 

roboty do innych podmiotów,  
15) przekazywania Powiatowi informacji w trakcie realizacji zadania o wysokości otrzymanych 

środków publicznych na prace* / roboty* przy zabytku otrzymanych z innych źródeł  
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o otrzymaniu dofinansowania, 

16) stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty bu-
dowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji.  

§ 5 
Beneficjent oświadcza, że:* 
1) w dniu podpisania umowy dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym, 
2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac * / robót *, 
3) zabytek  posiada wyjątkową wartość historyczną* / artystyczną*/ naukową*, 
4) zabytek wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac * / robót *, 
5) jest jedynym posiadaczem wskazanego w § 2 ust. 8 rachunku bankowego i zobowiązuje 

się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania 
ostatecznych rozliczeń z Powiatem wynikających z niniejszej umowy, 

6) jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, 
7) jest świadomy odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji, 
8) jest świadomy, iż w przypadku: 

a) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 
b) nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie lub przedstawienia 

niepełnego rozliczenia  i nieuzupełnienia go mimo wezwania do uzupełnienia braku,  
c) nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji,  
d) podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o wykorzystaniu dotacji 
utraci prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Buskiego przez trzy kolejne lata, 
licząc od dnia stwierdzenia okoliczności wymienionych w lit a, b, c i d,   

9) jest świadomy, iż sprawozdania częściowe lub sprawozdanie całkowite, o których mowa  
w § 4 pkt 6 - 8 oraz załączniki do tych sprawozdań nie spełniające wymagań formalnych  
i merytorycznych nie będą przyjmowane do rozliczania, co – po wyczerpaniu warunków 
określonych w § 4 pkt 9 – 11, skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości 
przekazanej dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych,  

10) jest świadomy ciążącego na nim obowiązku wykonania i uzgodnienia z  Świętokrzyskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach projektu prac remontowych  
i konserwatorskich oraz programu zagospodarowania zabytku i jego otoczenia oraz 
dalszego użytkowania. 
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§ 6 
1. Powiat zastrzega sobie prawo wglądu i kontroli dokumentów dotyczących wykorzys-

tania dotacji oraz kontroli realizacji zadania. 
2. Kontrolujący mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą 

mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia 
ustnie lub na piśmie wyjaśnień dotyczących wykonania zadania. Beneficjent na żądanie 
kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki 
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolu-
jącego. 

3. Prawo kontroli przysługuje Powiatowi zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu 
realizacji zadania. 

4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości realizacji zadania stwierdzonych na podstawie 
przeprowadzonej kontroli Starosta Buski formułuje zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest 
zobowiązany do usunięcia uchybień wskazanych w zaleceniach pokontrolnych w terminach  
w nich określonych. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonych terminach skutkuje uznaniem 
dotacji za nierozliczoną oraz koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.  

§ 7 
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 
wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe oraz 
ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Powiat ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,  
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podsta-
wie wyników kontroli oraz oceny realizacji zaleceń pokontrolnych, 

3) jeżeli Beneficjent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, mimo, iż nie 
przewiduje tego niniejsza umowa, 

4) jeżeli Beneficjent odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez 
Powiat nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

4. Rozwiązując umowę, Powiat określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, termin jej zwrotu oraz nazwę  

i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. 
§ 8 

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Powiat sprawozdania, o którym 
mowa w § 4 pkt  8. 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
Wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją 
zadania ponosi Beneficjent. 

§ 11 
 Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

§ 12 
1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  

1964 r. - Kodeks cywilny.  
2. Beneficjent oświadcza, że znane mu są obowiązki wynikające z przepisów prawa, 

będących podstawą zawarcia niniejszej umowy. 
§ 13 

Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy strony 
poddają rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Powiatu, sądu powszechnego. 
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§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 
Strony umowy: 
 
          Za  Beneficjenta                                                          Za Powiat Buski  
 
                                 
……………………………………..                               …………………………………….. 
       (pieczęć nagłówkowa)                                                                                               (pieczęć nagłówkowa)                                                 

 
 
 
……………………………………..                               …………………………………….. 
             (pieczęć i podpis)                                                                                                             (pieczęć i podpis)                                                         

 
 
……………………………………..                               …………………………………….. 
             (pieczęć i podpis)                                                                                                             (pieczęć i podpis)                                                         

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1) wniosek, 
2) zaktualizowany kosztorys,* 
3) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


