zał cznik do Uchwały nr 287/05
Zarz du Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 lipca 2005 r.
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§1
Kwota rodków finansowych zostanie przelana na rachunek depozytowy Młodzie owego Domu
Kultury w Pabianicach, w terminie 21 dni po przedstawieniu rozliczenia zadania wraz z protokołem
odbioru potwierdzonym podpisami osób reprezentuj cych placówk oraz po zaakceptowaniu go
przez Zarz d.
Dyrektor zobowi zany jest do rozliczenia kwoty rodków finansowych według nast puj cych zasad:
1) dyrektor przedkłada Zarz dowi harmonogram rzeczowo-finansowy rzeczywistych nakładów
poniesionych
na
realizacj
zadania,
2) dyrektor przedkłada Zarz dowi zestawienie rachunków i faktur, b d cych rozliczeniem
całkowitej
kwoty
zadania,
3) Dyrektor przedkłada Zarz dowi do wgl du opisane oryginały rachunków lub faktur, potwierdzone
przez osoby reprezentuj ce Młodzie owy Dom Kultury w Pabianicach, b d ce podstaw wypłaty
kwoty rodków finansowych, wystawione na Młodzie owy Dom Kultury w Pabianicach za
realizacj zada zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym, które po ich weryfikacji
oraz wykonaniu kopii kserograficznych, zostan zwrócone Dyrektorowi,
4) Inwestor przedkłada Zarz dowi potwierdzone kserokopie rachunków i faktur, b d ce
rozliczeniem kwoty udziału własnego, wystawione na Młodzie owy Dom Kultury w Pabianicach.
W przypadku przedło enia nieprawidłowo sporz dzonych dokumentów Zarz d zawiadamia
pisemnie Dyrektora o wyst puj cych nieprawidłowo ciach. Do czasu wyja nienia sprawy i
przedło enia prawidłowo sporz dzonych dokumentów zarz d wstrzymuje wypłat
rodków
finansowych.
Przy rozliczaniu rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
uwzgl dniane b d wył cznie faktury wystawione po dacie podj cia przez Zarz d niniejszej
Uchwały.
Ko cowe rozliczenie zadania wraz z protokołem ko cowym winno by dokonane przez dyrektora i
przedło one w Starostwie Powiatowym nie pó niej ni do 31.10.2005 r.
Zarz d mo e uzale ni wypłat rodków od wyników ekspertyzy wykonanej przez niezale nego
eksperta.

§2
1. Dyrektor zapewnia Zarz dowi prawo kontroli realizacji zadania na ka dym jego etapie.
2. Przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizacj zadania nie powoduje zwi kszenia limitu rodków
finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, chyba, e Rada
Powiatu zadecyduje inaczej.
§3
1. Zarz d ma prawo odmówi przekazania rodków finansowych w nast puj cych przypadkach:
1) Dyrektor naruszy zasady rozliczania o których mowa w § 1 ust. 2,
2) realizacji zadania niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
3) wyniki przeprowadzonej kontroli b d wskazywały, i zadanie nie zostało zrealizowane w cało ci
lub w cz ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej
Uchwały,
4) w terminie oznaczonym w § 1 ust. 5 nie dojdzie do rozliczenia realizacji zadania,
5) organ nadzoru wstrzymał wykonanie lub orzekł niewa no
Uchwały Rady Powiatu
Pabianickiego zatwierdzaj cej realizacj zadania,

6) s d prawomocnie orzekł o niewa no ci jej zmiany.
2. Zarz d ma prawo dania zwrotu przekazanych rodków finansowych z ustawowymi odsetkami od
dnia ich przekazania w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli przez upowa nione
instytucje, albo organy zostanie wykazane, i zadanie zostało wykonane w cało ci lub w cz ci z
naruszeniem obowi zuj cych przepisów prawa, postanowie niniejszej Uchwały, albo dokumenty
przedstawione do kontroli Zarz dowi okazały si nieprawdziwe lub nierzetelne.

