załącznik do Uchwały nr 630/10
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 8 listopada 2010r.
§1
1. Kwota środków finansowych zapisana w BudŜecie Powiatu na 2010 rok w dziale 900, rozdziale
90019 § 6050 nie większa niŜ 42 265 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt
pięć złoty), zostanie przelana na konto podstawowe Domu Dziecka w Porszewicach w terminie
21 dni po przedstawieniu rozliczenia zadania i zaakceptowaniu go przez Zarząd.
2. Dyrektor zobowiązany jest do rozliczenia kwoty środków finansowych według następujących
zasad:
1) Dyrektor przedkłada Zarządowi rozliczenie końcowe zadania wraz z harmonogramem
rzeczowo - finansowym rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację zadania.
2) Dyrektor przedkłada Zarządowi zestawienie rachunków i faktur, będących rozliczeniem
całkowitej kwoty zadania,
3) Dyrektor przedkłada Zarządowi do wglądu opisane oryginały rachunków lub faktur,
potwierdzone przez osoby reprezentujące Dom Dziecka w Porszewicach wraz z kopiami
kserograficznymi poświadczonymi za zgodność, będące podstawą wypłaty kwoty środków
finansowych, wystawione na Dom Dziecka im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach za
realizację zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Oryginały rachunków
lub faktur po ich weryfikacji zostaną zwrócone Dyrektorowi.
3. W przypadku przedłoŜenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów Zarząd zawiadamia
pisemnie Dyrektora o występujących nieprawidłowościach. Do czasu wyjaśnienia sprawy
i przedłoŜenia prawidłowo sporządzonych dokumentów Zarząd wstrzymuje wypłatę środków
finansowych.
4. Rozliczenie zadania wraz z:
•
końcowym protokołem odbioru potwierdzonym podpisami: osób reprezentujących
placówkę, wykonawcy i przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska: Łukasza
Tarapacza lub Kamili Kielanowicz - Rękawica,
•
dokumentacją po wykonawczą zawierającą rozliczenie faktycznie wykorzystanych
materiałów ze wskazaniem ceny jednostkowej, w tym:
> roślin (gatunek, odmiana, parametry),
> ziemia ogrodnicza, kora, torf ( m3 lub w szt z określeniem objętości/ masy
opakowania),
> kostka, agrowłóknina (m2 , nazwa, parametry),
> kamień otoczak (rodzaj, granulacja, masa),
> nasiona trawy (ilość, typ i skład gatunkowy),
> materiały pomocnicze (rodzaj, ilość, parametry).
• dokumentacją określającą zakres cięć drzew z określeniem ich gatunku i obwodu
oraz powierzchni w m2 przyciętych krzewów,
• kart przekazania odpadów powstałych podczas prac w tym ziemi.
winno być dokonane przez Dyrektora i przedłoŜone w Starostwie Powiatowym nie później
niŜ do 16.12.2010 r.
5. Zarząd moŜe uzaleŜnić wypłatę środków od wyników ekspertyzy wykonanej przez niezaleŜnego
eksperta.
§2
1. Dyrektor zawiadomi Zarząd o rozpoczęciu zadania na 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia
prac.
2. Dyrektor zapewnia Zarządowi prawo kontroli realizacji zadania na kaŜdym jego etapie.
3. Przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania nie powoduje zwiększenia limitu
przyznanych środków finansowych, chyba, Ŝe Rada Powiatu zadecyduje inaczej.

§3
1. Zarząd ma prawo odmówić przekazania środków finansowych w następujących przypadkach:
1) Dyrektor naruszy zasady rozliczania o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4.
2) realizacji zadania niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
3) wyniki przeprowadzonej kontroli będą wskazywały, iŜ zadanie nie zostało zrealizowane
w całości lub w części zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami
niniejszej Uchwały,
4) w terminie oznaczonym w § 1 ust. 4 nie dojdzie do rozliczenia realizacji zadania,
5) organ nadzoru wstrzymał wykonanie lub orzekł niewaŜność Uchwały Rady Powiatu
Pabianickiego zatwierdzającej realizację zadania,
6) sąd prawomocnie orzekł o niewaŜności Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
zatwierdzającej realizację zadania.
2. Zarząd ma prawo Ŝądania zwrotu przekazanych środków finansowych z ustawowymi odsetkami
od dnia ich przekazania w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli przez
upowaŜnione instytucje, albo organy zostanie wykazane, iŜ zadanie zostało wykonane w całości
lub w części z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszej Uchwały,
albo dokumenty przedstawione do kontroli Zarządowi okazały się nieprawdziwe lub nierzetelne.

