
UCHWAŁA Nr 296 / 5799 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 lipca 2021r. 

 

w sprawie zawarcia Umowy z Gminą Jarocin. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 t.j.), 

Uchwały Nr XXXVII/589/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Jarocin, 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Postanawia się zawrzeć Umowę z Gminą Jarocin w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021,  

w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), której treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków oraz sposób 

rozliczenia określa projekt Umowy stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 
 

 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik do Uchwały Nr 296/5799/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 lipca 2021r.   
 

 

Umowa: OZ-VII.3026.69.2021.AK 
 
 

zawarta w dniu ……………..……………….…… 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy:  

 

 

Województwem Podkarpackim, 35–010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,  

NIP: 813-33-15-014, Regon: 690581324, 

reprezentowanym przez: 

Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

Pana Stanisława Kruczka – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego  

a 

Gminą Jarocin, 37-405, Jarocin 159,  

NIP: 602-00-18-288, Regon: 830409399, 

reprezentowaną przez:  

Pana Zbigniewa Walczaka – Wójta Gminy Jarocin, 

przy kontrasygnacie Pani Doroty Urban – Skarbnika Gminy Jarocin. 

 

Na podstawie: 

1) art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), 

2) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 305 t. j.), 

3) Uchwały Nr XXXVII/589/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego Gminie Jarocin.  

 

 

Strony ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Województwo Podkarpackie udziela Gminie Jarocin pomocy finansowej  

w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na zadania z zakresu pomocy 

społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie Państwa                   , 

poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który miał miejsce w dniu 

19.12.2020 r. 

 

 

2. Gmina Jarocin zobowiązana jest wykorzystać pomoc finansową w sposób określony 

w obowiązujących w tym zakresie przepisach.  
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§ 2 

 

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jarocin nie 

może zostać przeznaczona na cel inny niż określony w § 1. 

 

§ 3 

 

Strony ustalają następującą procedurę udzielenia pomocy finansowej dla rodziny            z 

Gminy Jarocin poszkodowanej w wyniku pożaru: 

 

1) Sporządzenie przez pracowników Urzędu Gminy Jarocin lub firmy wynajętej przez 

ww. Gminę protokołu z oszacowania strat, określającego rozmiar szkód, poniesionych 

przez poszkodowaną rodzinę Państwa                                         , w wyniku pożaru domu 

rodzinnego, który miał miejsce w dniu 19.12.2020 r. 

 

2) Następnie, na pisemny wniosek pogorzelców o przyznanie zasiłku celowego, pracownik 

socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie uda się  

w ustawowo ustalonym terminie do ww. poszkodowanej rodziny, w celu 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego  

z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1788 t.j.); 

 
3) W oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz zgromadzone w toku 

postępowania dokumenty, w tym m.in. protokołu z oszacowania strat, określającego 

rozmiar szkód powstałych z powodu pożaru domu rodzinnego, na podstawie decyzji 

administracyjnej zostanie udzielona pomoc w formie zasiłku celowego dla 

poszkodowanej rodziny Państwa                                                , w wyniku zdarzenia 

losowego tj. pożaru domu rodzinnego. Zasiłek celowy zostanie przyznany Państwu           , 

na dofinansowanie: zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy domu 

(zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.); 

 

4) Zasiłek celowy ustalony decyzją administracyjną zostanie wypłacony przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, w transzach po dostarczeniu przez 

poszkodowanych Państwa                                        , imiennych rachunków i  faktur 

potwierdzających zakup: materiałów budowlanych niezbędnych do obudowy domu oraz 

doposażenia ww. budynku. 

 

5) Dokumenty potwierdzające powyżej opisane wydatki, dotyczące udzielonej pomocy, 

związanej z wypłatą zasiłku celowego Państwu                                      , będą 

przechowywane w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie. 

 

 

Umowa: OZ-VII.3026.53.2021.AK Strona 2 

 

§ 4 

 



1. Kwota, o której mowa w § 1 zostanie przekazana przez Województwo Podkarpackie  

z działu 852, rozdziału 85214, paragrafu 2710 na rachunek bankowy Gminy Jarocin 

nr  konta: 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001, w terminie do 14 dni, od daty zawarcia 

Umowy. 

 

2. Środki pomocy finansowej Gmina Jarocin zobowiązana jest wykorzystać w terminie nie 

dłuższym niż do dnia 30 listopada 2021 r. 

 

3. Gmina Jarocin przedstawi Województwu Podkarpackiemu rozliczenie z wykorzystania 

pomocy finansowej, które należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15 grudnia 2021 r., dotyczące udzielonej pomocy dla ww. poszkodowanej rodziny 

z powodu pożaru domu rodzinnego. 

 
4. Gmina Jarocin przedłoży Województwu Podkarpackiemu rozliczenie z  wykorzystania 

pomocy finansowej: kserokopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 

na realizację zadania tj. kopię wydanej decyzji administracyjnej, kopie potwierdzeń 

realizacji dyspozycji przelewu oraz kopie faktur: zakupionych materiałów budowlanych 

niezbędnych do budowy domu (potwierdzone za zgodność z oryginałem), podpisane przez 

Wójta i Skarbnika Gminy Jarocin lub inne upoważnione osoby. 

  

5. Po dokonaniu kontroli merytorycznej oraz formalno – rachunkowej przez pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zostanie 

sporządzony protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z rozliczenia dotacji 

udzielonej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jarocin, który zostanie 

przesłany w jednym egzemplarzu do Urzędu Gminy Jarocin.   

 
§ 5 

 

1. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 

do dnia 30 listopada 2021 r., w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w  § 1 ust. 1, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego: 29 1090 2750 0000 0001 4752 0735. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu Województwo może zażądać zapłaty odsetek, 

w wysokości, określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

2. Wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem środki finansowe podlegają zwrotowi  

do budżetu Województwa do dnia 17 grudnia 2021 r., na rachunek Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 29 1090 2750 0000 0001 4752 0735 

wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych 

od dnia przekazania środków finansowych do dnia zwrotu włącznie. 
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§ 6 

 



Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych. 

 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

         Województwo Podkarpackie           Gmina Jarocin  
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