
UMOWA NR

o wsparcie/powierzenie1' realizacji zadania publicznego pod nazwq:

zawarta w dniu w

miedzy:

z siedzibq w

zwanym dalej „Zleceniodawca.", reprezentowanym przez:

a:

• • • z siedziba. w ,

numer w Krajowym Rejestrze Scjdowym/innym rejestrze/ewidencji1)

reprezentowana.(-ym, -ymi) przez (imie i nazwisko oraz numer Iseria dowodu osobistego)

• • • , zwanaj-yrn, -ymi) dalej

„Zleceniobiorc3(-ami)"2!

Osoba do kontaktow roboczych:

Tel.



§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy{-om), zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r odziata!
nose, pozytku pubi.eznego iowolontariacie <Dz. U. z2010 r. Nr 234, poz 1536), zwane?S^2K?1Szacje zadania publicznego pod tytutem: *wcme| uaiej „ustawa. , reah-

okreslonego szczegotowo wofercie ztozonej przez Zleceniobiorce<-6w) wdniu
!z3e^

wSn^ * Wyk0na' 2adanje PUbHCZne WZakreSJe ina warunkach okreslonych

2So^w3^r:^6^T=;ea,iZaCJi"^^ >»™™**>* «*•"* reallzac* zadania pub-

3" SSTSSS^ 2ChWila: ZaakC^tOWania P™z Zleceniodawce sprawozdania kohcowego, okto-

4,Oferta oraz aktualizacje opisu poszczegoinych dzialan/harmonogramu/kosztorvsu1^) o ktorvrh mnw*wust. 1, stanowia. zala.czniki do niniejszej umowy. "osziorysu , o ktorych mowa

§2.

Spos6b wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala sie od dnia do dnia

2. Zieceniobiorca(-y) zobowia;zuje{-a.) sie wykonac zadanie publiczne zgodnie zoferta, zuwzqlednieniem aktua
lizacji op.su poszczegoinych dzialah/harmonogramu/kosztorysu^ ». uwzg.eanieniem aktua-

3' ^?C!ni?ri0rCa("y) zobowiqzuje(-^> sie do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na iaki i*S! ' na ^arunkach okreslonych niniejsz, umow,. Dotyczy to'takze SJSffl

§3.

Wysokos6 dotacji w cafkowitym koszcie zadania

1'"!"™t^ zadania PuWicznego kwoty dotacji wwyso-
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: '
nr rachunku:..,...,..., ..,.„...„..„.,„.,„

1) wterminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;
2) w nastepuja.cy sposob:

Itransza wwysokosci (sfownie)
w terminie,

II transza wwysokosci (sfownie)
w terminie

III transza wwysokosci (sfownie)
w terminie,...,...,...,

IV transza wwysokosci (sfownie)
w terminie



2- ^r:^:z^zr^ji^^^*~»»»™ «*** **• •*«• wsP6«na na „**.qe zadania publicznego, ta.cznej kwoty dotacji w wysokosci
(slownie)

1) wterminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy:
a) wwysokosci (sfownie)

zgodnie zkosztorysem oferty wspdlnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 1
(nazwa Zleceniobiorcy 1, ktory zfozyf oferte wspdlnaj,
nr rachunku: ....,

b) wwysokosci (sfownie)
zgodnie zkosztorysem oferty wspdlnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2
(nazwa Zleceniobiorcy 2, ktory zfozyf oferte wspdlnaj,
nr rachunku;

c) w wysokosci (sfownie)

zgodnie zkosztorysem oferty wspdlnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3
(nazwa Zleceniobiorcy 3, ktory zfozyf oferte wspdlnaj,
nr rachunku:

6)

2) w nastepuja.cy sposdb:

Itransza w wysokosci sfownie
zgodnie z kosztorysem oferty wspolnej, ' '
wterminie,..., na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 1,...,...,....

,"*",'" ' ' (nazwa Zleceniobiorcy 1, kt6ry zfozyf oferte wspdlnaj:

II transza w wysokosci sfownie
zgodnie z kosztorysem oferty wspolnej,

wterminie . _ na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2
""" ' * " (nazwa Zleceniobiorcy 2, ktdry zfozyf oferte wspdlnaj:

nr rachunku:

Ill transza w wysokosci , sfownie
zgodnie z kosztorysem oferty wspdlnej,

wterminie , , , na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3
" ' " • (nazwa Zleceniobiorcy 3, ktory zfozyf oferte wspdlnaj'

nr rachunku:,

4. Ziecen.ob.orca(-y) zobowiazuje(-q) sie do przekazania na realizacje zadania:
1) srodkdw finansowych wfasnych wwysokosci6*: , , , (sfownie)

2) srodkdw finansowych z innych zrddef wwysokosci6*:

w tym:

a) zwpfat i opfat adresatdw zadania publicznego wwysokosci:
(sfownie)

b) srodkdw finansowych zinnych zrddef pubiicznych, przyznanych
przez:

(nazwa organu przyznajcjcego srodki)
w wysokosci (sfownie)

(sfownie)



c) srodkdw pozostafych wwysokosci (sfownii
6).

3) wkfadu osobowego owartosci , , (sfownie)

5" ^SZSL k°szt 2adania Pub;ic2nego stanowi sum? kwot dotacji, srodkdw finansowych wfasnvch srodkdw

6- 3SSSSSS^r6de'' °k,6rVCh m°Wa WUSt 4Pkt'• Pkt 2nt' bjP« 2* c< "«*• -fteniae, oI.
7. Przekazanie kolejnej transzy nasta.pl po zfozeniu sprawozdania czesciowego, oktorym mowa w§11.

8'2StS$*,e*nla P '̂8""16 k0leinVCh tranSZ °d wydatkowania co najmniej .... %przekazanych
§4.

^nt?,ni.°dhWOa ^"^ za°d? "a bezposrednie wykonanie nastepujqcej czesci zadania publiczneqo8> nrzez nodm.oty wybrane przez Zlecen,obiorce(-6w) wspos6b zapewniajacy jawnosc iuczoiwa konkurenc^° >P P

§5.

Procentowy udzia» dotacji wkosztach zadania publicznego

'• JasasjaasassaasBSsssass-*•——- -«•i
2. Procentowy udziaf dotacji wcafkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie wiecej niz:

§6.7>

Zamdwienia opfacane z dotacji

e

759,

§7.

Dokumentacja finansowo-ksiegowa iewidencja ksiegowa

fikacj, poszczegainychScjr^^o^ch. '^ 1223' *̂ Zm)' WSP°s6b «*»*«I«W identy-

§8.

Obowia.zki informacyjne Zleceniobiorey(-dw)



§9.

Uprawnienia informacyjne Zlecentodawcy

§ 10.

Kontrola zadania publicznego

§ 11.

Obowi<jzki sprawozdawcze Zfeceniobiorcy(-6w)

wterminie 30 dni od dnia doreczenia7ezwania Sprawozdame powmno zostac dostarczone

nia publicznego, oktdrym mowa w§2ust. 1. term'™e 30 dn. od dnia zakonczema realizacji zada-

wtedy, gdy nie nastapilo jego zwi.kszenle o!*5«S. £^ ' ^ 8" 9° " 29°dny 2to«ft»'V-m

6. M—ri. MU». OM6,ych ™„ »u„. 4i5. „„,z, si, «. p„b„„i, d„„cii „n.d™.™, „,„„,,.



8. W przypadku niezfozenia sprawozdah, o ktdrvch mowa w net 1 q -n— • ^
Zleceniobiorce(-dw) do ich zfozenia. 3' Zleceniodawca wzywa pisemnie

9. W przypadku niezastosowania sie do wezwania Zleceninhinrra/ w\ *««i=.~i/ *\ ..... %kwoty okreslonej w§3ust. 1/1 3ustT1"% *ecemob,orca<-V> zaplaci(-q) kare umowna. wwysokosci

10. Niezastosowanie sie do wezwania moze bye podstaw, odst.pienia od umowy przez Zleceniodawce.
11. Dostarczenie sprawozdania koricowego jest rdwnoznaczne ? udTiaUiniam 7io~, • a

§ 12.

Zwrot Srodkdwfinansowych

LPrzekazane srodki finansowe z dotacji, okreslone w § 3 ust 1/1 3 u*t ?U 7I**««i^k« # i . , u

15 stycznia nastepnego EKXda^o itttSS 5TWfTS* odPowiednio d° «"•
publicznego, o ktdrym mowa w§2ust 1 d d"'a *akonczenla realizacji zadania

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy on
umerze

1=E=™°^^^

5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernei wvsokosci o ktdrpi mow* ,«sn ,..« a

§ 13.

Rozwia.zanie umowy za porozumieniem Stron

'• SttSSESBZB .p==Jr,™SffiSKSS* ok°'ten°SA - kl6'«
*wpSSS "™"™"" "mOWV "*"" 'inmSOW'' '"""'"*"" ~™ »"*>« «™n.owyoh sir™, .*..!,

§ 14.

Odsta.pienie od umowy przez Zleceniobiorce(-dw)



§ 15.

Rozwi^zanie umowy przezZleceniodawce

1. Umowa moze bye rozwia.zana przez Zleceniodawce ze skutkiem natychmiastowym wprzypadku:
1) wykorzystywania udziefonej dotacji niezgodnie zprzeznaczeniem;

2) iXZSE^ESF"^^^«™^ W—•*— zmniejszenia zakresu rzeczo-
3> ^™^^^ni°bi0rC«-6W) <*** 'Ub Ca'°-i *"* os°bi* •—* "limo ze nie przewiduje
4) SSSSSrC?(-6Wl ^rawozdania zwykonania zadania wterminie ina zasadach
5) odmowy poddania sie przez Zleceniobiorce(-6w) kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniodawcewterm.nie okreslonym do usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci. Zleceniodawce

*' nrZT<!?daZ?' r°zwi^2uJa-c um°w?< okresli kwote dotacji podlegajaca. zwrotowi wwyniku stwierdzenia okol.cznosc, oktorych mowa wust. 1. wraz zodsetkami wwysokosci okreslonej jak dla ra"eqkKSatto^
^Sy^ok^"1:^828013 d°taCii'temin ^2Wr°,U °raZ "aZW? 'nUme' -hunttrw^Tn:^:

3. Wprzypadku nieuiszczenia wterminie okreslonym wust. 2kwoty dotacji podlegajacei zwrotowi wraz zod
od dnTJ'n0!^ ,6J nal'CZa,Si? °dSetki WWVS°ko*ci okreSlonei <ak dla XloadKJSTSSod dnia nastepujacego po uplywie terminu zwrotu dotacji, okreslonego wust. 2. alKOWVcn- P°czawszy

§ 16.61-7»

Nieuzyskanie dotacji z innego zrddla publicznego

1. Jezeli nie zostana przyznane finansowe srodki zinnych irodet publicznych, oktorych mowa w53ust 4okt 2
ht b, Zlecen.obiorcaf-y) ma(-R) obowiqzek przekazac Zleceniodawcy Zom^^^^^^'itd^k
ze n,e pozn,ej n,z waagu 7dni od stosownego rozstrzygniecia wlasciwego organu n'eZW,OCZn,e'Jednak"

2' ilfeL\ inforrnacii' ° ^t6re! mowa « "St. 1, wynika, ze zrealizowanie zadania publicznego przez Zleceniobiorce(-6w> na warunkach niniejszej umowy nie jest mozliwe, kazda ze Stron moze odstaK umowy

3' n!mliZrf0rmc?ii' ° kt6rej m°Wa WUSt '' wynika' ze zadanie Publiczne moze bye zrealizowane woqraniczonym zakresie, Strony moga. dokonac stosownej zmiany tresci umowy. eaiizowane wograniczo-

4. Wrazie nieprzekazania informacji wterminie, o ktdrym mowa w ust 1 Zleceninhiorr-;.! „\ nia m„™/ •£ odst,pic od umowy wtrybie, oktdrym mowa JLt. 2, im7m^^
cje zadania srodk, wwysokosci srodkdw wnioskowanych, ktdre nie zostafy Zle^lX^^n^e

§ 17.7>

Zabezpieczenie

§ 18.

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za srodki pochodza.ee zdotacji



§ 19.

Forma pisemna oswiadczeri

' 1SS55S " -**» **"*, -w, wymagaj, pod rygo-
2. Wszelkie w.tp.iwosci zwiazane zreaiizacj, niniejszej umowy wyjasniane bed, wformie pisemnej.

§ 20.

Odpowtedziafnoscwobec osdb trzecich

2' 2-STSSSSa^^^ zgromadzeniem, przetwarzaniem iprzekazy-
odbiera(-ja) stosowne Xiadczenia osob mZhte dane tt?°W ,nf°rmalV«=znych, Zleceniobiorca(-y)
^r.oochroniedanychosobowy^TotS "dnia 29 sierPnia

Postanowienia koncowe

§21.

"S^SSX^^ 1«<• - Kodeks cywilny
poz. 1240, zpdzn. zmj. y *' sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

§22.

£%£29wJES brTuZoTumTn^r16": "'"'^i UmOWy Str°nV **^araly *wego ze wzgledu na siedzYb'S^KSS^o^t'n,a P°dd8ny P°d """W** w.ascf-
§ 23.

Umowa niniejsza zosta.a sporz.dzona wdwoch jednobrzmi.cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Zleceniobiorca(-cy):
Zfeceniodawca:

ZAtACZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego;
2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jesli dotyczy
3 zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jesli dotyczy
3uZTZT^zy5t22^^ J* i-ego wlasciwego rejestru lub ewidencji;

cych sie na reaiizacje zadania pSne^ V * P ^ okres,a«c" zakres ic" swiadczeh skfadaja.

T) IMiepotrzebne skreslic.

3) nntP3adtkU °fG^ Tp6lne' nate*V wska^ wiecej n.Z jednego Zleceniobiorce

kazania dotacji okreslony wpkt 1albo 2 sto*unku do 53ust. 2. Wramach §3ust. 1mozna wybrac sposob prze

li^^^n^^^^^r1:^nas,epstwie oferty wsp6inej-w —*§ 3«2 —»wv-
2PotaToront^ZtnT^"16 'ea'iZaCii ^"i3 PUbliCZ"<^
»P^Slem0 2**2 Mdania wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu.

Odp.s mus, by* zgodny zaktualnyrn stanem faktycziU IpralySSi^d go, kiedy zosta, wydany


