
Załączniknr 2
do ogłoszenia

WZOR

UMoWA o REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGo* /

UMoWA o REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGo NA PoDSTAWIE oFERTY
WSPOLNEJ*,

o KTÓREJ MoWA w ART. 16 UsT. l* l 6* UsTAwY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. oDaIAŁALNoŚCI PoŻYTKU PUBLICZNEGo I o WoLoNTARIACIB

(DZ'U. ZŻ020 R. PoZ. 1057

nľ

pod tytułem:

zawaÍtaw dniu

między:

w..........

z siedzibą w .....
reprezentowanym pruezi

', zwanym da|ej,,Zleceniodawcą''o

zsiedzibąw '.... wpisaną(-nym) do

Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestľu* / ewidencji* pod

. . . . ., zw aną(-nym) đa|ej,,Zleceniobioľcą'', ľepľezentowaną(-nym) przezi
numerem

dnia
dalej

a

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

2
(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

zgodnie z wyciągiem z właściwego ľejestru* /ewidencji* / pełnomocnictwem*, załączonym(i) do

n in iej szej umowy' zwanym( i) dalej,,Z|eceniobiorcą(-cami)''.

s1
Pľzedmĺot umowy

Zleceniodawca zlęca Zleceniobioľcy(-com), zgodnie z przepisami ustawy z
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaľiacie, rwanej

,oustawą'', realizację zadania publicznego pod tytułem:

okľeślonego szczegółowo w ofęľcie złożonej prz,ez Zleceniobioľcę(-ców) w dniu

..., zwanego dalej ,,zadaniem publicznym", a Zleceniobioľca(-cy)

zobowiązujeGją) się wykonaó zadanię publiczne na warunkach okľeślonych w niniejszej

umowie orazw ofercie.
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2. Z\eceniodawca przyznaje Zleceniobioľcy(-com) śľodki finansowe, o których mowa w $ 3,

w formie dotacji, której celem jest rea|izacja zadania publicznego w sposób zgodny

z postanowieniami tej umowy.

3. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie ľealizacji zadania publicznego* / o wspaľcie

rea\izacji zadaniapublicznegol)* w rozumieniu aľt. 16 ust. 1 ustawy.

4. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania ptzez Zleceniodawcę spľawozdania

końcowego, októrymmowaw $ 9 ust. 5.

5. ofeľta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działaŕŕ / haľmonogramu* i kalkulacji

pľzewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztó*2)*, stanowiące załączniki do

niniejszej umowy' są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym bľzmieniu'

6. osobą do kontaktów ľoboczychjest:

I) ze strony Zleceniodawcy: . .........
tel ... ...0 adres poczty elektronicznej

2) ze str ony Zleceniobioľcy(-ców) :

tel. , adres poczĘ elektľonicznej

s2
Sposób wykonania zadania publicznego

l. Teľmin rea|izacjizadania publicznego ustala się:

od dnia
do dnia

2. Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia r.

do dnia .. ... ... r.;

2) d|a innych środków finansowych:
od dnia ........ľ.
do dnia ........ ľ.

3. Zleceniobioľca(-cy) zobowiązuje(_ją) się wykonaó zadanie publiczne zgodnie z ofertą,

z uwzględnieniem aktua|izacji opisu poszczególnych działaŕŕ / harmonogľamu* l
kalkulacji przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztów2)*, w teľminie

określonym w ust. 1.

4. Zleceniobioľca(_cy) zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania śľodków, o których mowa

w $ 3 ust. 1 i 5, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach okľeślonych

w niniejszej umowie' Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych pľzychodów, w tym także

odsetek bankowych od środków pľzekazanych ptzez Zlęceniodawcę' na rcal'izację zadania

publicznego wyłącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykoľzystane przychody

Zleceniob io r ca zw taca Zleceniodaw cy na zasadach określonych w $ 1 0.

5. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym takŻe odsetek bankowych od śľodków

przekazanych przez Zleceniodawcę, z naľuszeniem postanowień ust. 4 uznaje się za
dotację pobraną w nadmieľnej wysokości.

')Należy wybľać,,powierzenie realizacjizadania publicznego'', jeżeli Zleceniobiorca(cy) nie zobowiązuje(-ją)
się do wykoľzystania środków Íinansowych innych niż dotacja, a,,wspaľcie realizacji zadania publícznego'',
jeżeli zobowiązuje(-ją) się do wykoľzystania innych środków finansowych'

2) Dotyczy jedynie zadania ľealizowanego w trybie art' |9a ustalYy (tzw. małych dotacji).
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s3
F'inansowanĺe zadanĺa publicznego

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do ptzekazania na rcalizację zadania publicznego środków

finansowych w wysokości (słownie)

na ľachunek bankowy Zleceniobiorcy(-ców):

nr ľachunku(-ków):

w następujący sposób:
1) w prrypadku zadania publicznego realizowanego w ľoku budżetowym (istnieje

możIiwość pľzekazaniadotacji jednorazowow pełnej wysokości albow tľanszach):

a) w terminie do 30 dni od dniazawarcia niniejszej umowy w pełnej wysokości*
albo
b) I transza w teľminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości

(słownie)

II tľansza w terminie ..... ' w wysokości
(słownie) 'ľ.

2) w pĺzypadku zadania publicznego ľealizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych

(należy wskaząć wysokość dotacji pľzekazywanej w poszczególnych lątąch ľealizacji
zadanią; istnieje możliwośćwypłaý dotacji na dany rokw transzach):

a) dotacja w ......... ľ. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

b) dotacja w .......... ľ. w terminie
(słownie)

'..... w wysokości

2' Wysokośó dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od

wysokości śľodków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części

budżetowej na rcalizację zadań publicznych przez otganizacje pozarządowe lub podmioĘ

wymienione w aľt. 3 ust. 3 ustawy3)*.

3, Zadzieńpľzekazaniadotacji uznaje się dzień obciąŻeniaľachunku Zleceniodawcy.
4, Zlęceniobioľca(-cy) oświadcza(ą), że jesťsą jedynym(i) posiadaczem(-czami) wskazanego (-

nych) w ust. 1 ľachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowiązuje(-ją) się do utrzymania

ľachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę

sprawozdania końcowego, o którym mowa w $ 9 ust. 5. W pľrypadku bľaku możliwości
utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. I, Z|eceniobioľca(-cy) zobowiązuje(-ją) się

do niezwłocznego poinfoľmowania Zleceniodawcy o nowym(-ych) ľachunku(-kach)

i j ego/ich numeľze(-rach).

5. Zleceniobioľca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania

publicznegoa) 1, prrypadku zadania publicznego ľeaĺizownnego w okresie od 2 do 5 lat
budzetowych należy wskazać wysokość śľodków oľaz waľtość wkładu w poszczegóInych

Iatach):

1) innych śľodków finansowych wwysokościs)
(słownie)

2) wkładu osobowego o waľtości
3) wkładu rueczowego o waľtości ,

3)Należy zavłrzećtylko w przypadku zadaniapublicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych'
o)Nie dotyczy zadaniaľealizowanego w trybie art, l9austawy (tzw. maĘch dotacji). W tľeści umowy należy

zawrzęć tylko jedno spośród dwóch wskazanych bľzmień ust. 5.
5) Dotyczy wvlacznie umów o wsparci e realizacji zadaĺia publicznego'

J

!t
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5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(ją) się do pľzekazania na rea|izację zadania publicznego

śľodków finansowych własnych, śľodków pochodzących z innych źĺődeł, wkładu

osobowego lub rzeczowegoí) 1, przypadku zadanią publicznego ľealizowanego w olłesie
pľzeĺłaczajqcym rok budżetowy należy wskaząć wysokość środków oraz waľtość wkładu

w poszczegóĺnych latach):
rl' 

.

(słownie)

6. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i śľodków, o których

mowa w ust. 5, i wynosi łącznie (słownie)

ztego (w pľzypadku zadania publicznego reaĺizowanego w olĺresie od 2 do 5 ĺat
budżetowych naĺeży wskazać koszt całkowiý zadania publicznego w poszczególnych latach

ľealizacji zadania):
.. (słownie) .....

(słownie) . '...
7. Wysokośó środków ze źródeł, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oľaz waľtośó wkładu

osobowego oľaz wkładu ľZeczowego, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, może się
zmieniaé, o ile nie zmniejszy się waľtośó tych środków w stosunku do wydatkowanej

kwoty dotacjiT).

8. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4_7, uważa się za pobranie dotacji

w nadm iernej wysokości.
9. Przekazanie kolejnej dotacji nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 2, po zf,ożeĺiu* l

zaakceptowaniut spraw ozdaniaczęściowego, o którym mowa w $ 9 ust. 38)*.

70. Przekazanie kolejnej tÍanszy dotacji nastąpi po złożeniu* / zaakceptowaniu*

spľawozdania częściowego' o któľym mowa w $ 9 ust. 29)*.

s4
Wykonanie części zadania przez podmiot nĺebędący stroną umowy (zgodnĺe z art. t6

ust. 4 ustawy)*
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przęz Zleceniobioľcę(-ców) następujących

działań we współpľacy z podmiotem trzecim ... ... .

(olcreślenie części zadania publicznego wľaz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt

IIL4 oferý lub pozycji kaĺkuĺacji przewidywanych kosztów]0)).

2. Za dział'ania bądź zaniecbania podmiotu, o którym mowa w ust' I, Zleceniobiorca(-cy)

odpowiada(-j ą) j ak za własne.

ss
Dokonywanie pľzesunięć w zakľesie ponoszonych wydatków

u)Dotyczy jedynie zadania ľealizowanego w tľybie art. l9a ustawy (tzw. małych dotacji). Dotyczy wyłącznie
umów o wspaľcie ľea|izacji zadaĺia publicznego. W tľeści umowy ĺależy zawľzęó tylko jedno spośľód

dwóch wskazanvch brzmień ust. 5.

')Nie dotyczy zadaniaľealizowanego w trybię art. l9austawy (tzw. małych dotacji).

') Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych. Postanowienie
fakultatvwne.

9) Postanowięnie fakultatywne.
lo) W pľzypadku zadaniá realizowanego w tľybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji) należy wskazal część

zadania publicznego, która będzie ľealizowana we współpracy z podmiotem trzecim, wraz z pozycją
szacunkowej kalkulacji kosztów zgodnie z pkt IV ofeľty'
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1. Dopuszcza się dokonywanie pľzesunięó pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów
określonymi w kalkulacji pľzewidywanych kosztów, w wielkościach i na zasadach
określonych w Regulaminie konkuľsu/ ogłoszeniu o konkursie/ dokumentacji
konkuľsowej*.

2. Naľuszenie postanowienia, o którym mowa w ust. l, uważa się za pobľanie części dotacji
w nadmiernej wysokości.

s6
I)okumentacja związana z ľealĺzacją zadania publicznego

l. Zleceniobioľca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do prowadzenia wyodľębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oÍaz jej opisywania
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ľachunkowości
(Dz. U. z 2018 ľ. poz. 395, z pőźn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację
poszczególnych operacji księgowych'

2. Zleceniobioľca(cy) zobowiązujeQą) się do pľzechowywanią dokumentacji, w tym
dokumentacji finansowo_księgowej, związanej z ľealizacją zadania publicznego przez

okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy)
r e a|izow ał (- a|i) zadani e p ub 1 iczne.

3. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. I i 2, uznaje się, w zależności od
zakľesu jego naľuszenia, za niezľealizowanie części albo całości zadania publicznego,
chyba że z innych dowodów wynika, że częśé albo całośó zadania została zrealizowana
pľawidłowo.

s7
obowĺązki i upľawnĺenĺa informacyjne

1. Zleceniobioľca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do umieszczanialogo Zleceniodawcy lub* i i*

infoľmacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze śľodków
otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności
pľomocyjnych, infoľmacyjnych, szkolęniowych i edukacyjnych, dotyczących
ľealizowanego zadaĺia publicznego oraz zakupionych tzeczach, o ile ich wielkośó
i przeznaczenie tego nie uniemoż|iwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,
w sposób zapewniający jego dobľą widocznośó.

2. Logo oruztreśéwymaganych informacji Zleceniodaw caprzekazuje Zleceniobioľcyll)'ł'.
3. Zleceniobioľca(-cy) upoważnia(ą) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej

formie, w pľasie, ľadiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adľesu

Zlęceniobiorcy(-ców), przedmiotu i celu, na który przyznano śľodki, informacji
o wysokości przyznanych śľodków oraz infoľmacji o złożeĺiu lub niezłożeniu
sprawozdania z wykonania zad,aniapublicznego.

4, Zlecęniobioľca jest zobowiązany informowaé nabieŻąco, jednak nie później niż w terminie
14 dni od daty zaistnienia zmianow szczegőlności o:

l) zmianie adľesu siedziby oľaz adresów i numeľów telęfonów osób upoważnionych do

ľepľezentacji;

2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

5
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s8
Kontrola zadania publĺcznego

l. Zleceniodawca sprawuje kontľolę pľawidłowości wykonywania zadania publicznego przez

Zleceniobioľcę(-ców), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których

mowa w $ 3 ust. 5. Kontrola może byó pľzeprowadzona w toku ľealizacji zadania

publicznego oÍaz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiąz.ania, o którym mowa

w $ 6 ust.2.

Ż, W ramach kontľoli, o któĘ mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę

mogą badaó dokumenĘ i inne nośniki informacji, któľe mają lub mogą mieé znaczenie dla

oceny pľawidłowości wykonywaĺia zadania publicznegq oraz żądaó udzielenia ustnie lub

na piśmie infoľmacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobioľca(-cy) na

żądanie kontľolującego zobowiązujeQą) się dostaľczyó lub udostępnió dokumenty i inne

nośniki infoľmacji oruz udzielió wyjaśnień i infoľmacji w teľminie okľeślonym pľzez

kontľolującego.

3. Prawo kontľoli pľzysługuje osobom upoważnionym ptzez Zleceniodawcę zarówno

w siedzibie Zleceniobioľcy(-ców), jak i w miejscu rcalizacji zadania publicznego.

4. Kontľola lub poszczególne jej czynności mogą byó przeprowadzane ľównież w siedzibie

Zleceniodawcy.
5. o wynikach kontľoli, o któľej mowa w ust. l, Zleceniodawca poinfoľmuje Zleceniobioľcę (-

ców), a w przypadku stwieľdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i za|ecenia

mające na celu ichusunięcie.

6, Zlęceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) w terminie nie dłuższym niŻ 14 dni od dnia

otrzymania wniosków i zalreceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania

i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy.

$e
obowiązkĺ spľarvozdaw cze Z|eceniobioľcy(-ców)

1. Akceptacja spľawozdania i roz|iczenie dotacji polega na weryÍikacji przez Zleceniodawcę

załoŻony ch w ofercie ľezultatów i działańZleceniobioľcy.
2. Zleceniodawca może węzwaó Zleceniobiorcę(_ców) do złożęnia sprawozdania częściowego

z wykonywania zadania publicznego według wzoľu stanowiącego załącznik nr 5 do

rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożýku Publicznego z dnia Ż4

pażdziernika 2018 r. w sprawie wzoľów ofeľt i ramowych wzorów umów dotyczących

realizacjizadań publicznych orazwzorőw sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.

poz. 2057)* l wzoru stanowiącego załącznik ĺr 2 do rozpotządzenia Pľzewodniczącego

Komitetu do spraw PoĘtku Publicznego z dnia Ż4 października 2018 r. w sprawie

upľoszczonego wzoľu oferĺy i upľoszczonego wzoľu sprawozdania z rcalizacji zadania

publicznego (Dz. IJ. poz.2055)12)*. Z|eceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do

dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

12) Dotyczy jedyĺie zadaniaľealizowanego w trybie art. l9a ustawy (tzw. małych dotacji).
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3. Zleceniobioľca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego

sporządzone według wzoru' o którym mowa w ust. Ż, w teľminie(-nach):r*

4. Zlecęniobioľca(-cy) składa(-ją) spľawozdanie częściowe z wykonania zadaniapublicznego
spoľządzone według wzoru' o którym mowa w ust. 2, w tetminie 30 dni od dnia

zakoŕlczeniaroku budżetowego l 4)*.

5. Zleceniobiorca(-cy) składafią) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

sporządzone według wzoľu' o którym mowa w ust' 2, w terminie 30 dni od dnia

zakonczenia realizacji zadaĺiapublicznego.
6. Zleceniodawca ma pľawo żądaé, aby Zlęceniobiorca(-cy), w wznaczonym teľminie,

pľzedstawił(_ili) dodatkowe informacje, wyjaśnienia oľaz dowody do spľawozdań, o

których mowa w ust. 2_5. Żądanie to jest wiążące dla Z1ecęniobioľcy(ców).
7. w pľrypadku niezłożenia spľawozdań, o których mowa w ust. 2-5, w teľminie

Zleceniodawca wzywa pisemnie Zlęceniobioľcę(-ców) do ich zf,ożęnia w terminie 7 dni od

dnia otľzymania wezwania.

8. Nięzastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 7, skutkuje uznaniem dotacji za

wykoľzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia Ż009 ľ. o ťtnansach publicznych (Dz. U' z Ż017 r, poz. 2077, z pőźn. zm.).

9. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 2, 6lub 7, może byó podstawą do

natychm iastowego r ozwiązania umowy pľZ ez Zleceniodawcę.

l0, Złożenie spľawozdania końcowego ptzez Zleceniobiorcę(-ców) jest ľównoznacznę

z udzieleniem Zleceniodawcy pľawa do ľozpowszechniania informacji w nim zawaĘch
w sprawozdaniach, materiałach infoľmacyjnych i pľomocyjnych oraz innych dokumentach

urzędowych.

$10
Zwrot śľodków finansowych

l. Przyznane środki finansowe dotacji okľeślone w $ 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z
realizacją zađaĺia pľzychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji,

Zleceniobioľca(-cy) j est/są zobowiązany(-ni) wykorzystaó w terminie:

l ) l 4 dn i od dnia zakończenia r ea|izacji zadania publicznego 1 5),

2) 2 I dni o d dn i a zakończenia ľ e alizacji zadaniap ub l i czn e g o 
l ó)

-niepóźniejjednakniżdodnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane

zadanie publiczne.

2. Niewykoľzystaną kwotę dotacji pÍzyznaną na dany ľok budżetowy Zleceniobioľca(-cy)
jest/są zobowiązany(-ni) zwľóció :

l) w teľminie l5 dni od dnia zakoÍrczeniarealizacji zađania publicznego, o którym mowa w

$ 2 ust' ll7)'r'

2) w terminie 30 dni od dnia zakoŕrczeniarea|izacji zadania publicznego, o któľym mowa
w$2ust.1l8)*;

") Dotyczy zadania publicznego finansowanego w sposób okeślony w $ 3 ust.
(w tľanszach). Postanowienie fakultatywne.

'o) Dotyczy zadaniapublicznego realizowanego w okľesie od 2 do 5 lat budżetowych.
'') Dotyczy zadania ľealizowanego w kraju,

'u) Dotyczy zadania realizowanego za granicą.

'Đ Dotyczy zadania realizowanego w kľaju'

7
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3) odpowiednio do dnia 31 stycznia następnęgo ľoku kalendarzowego lub w przypadku

gdy termin wykoľrystania dotacji jest krótszy niż ľok budżetowy, w teľminie 15 dni od

dnia zakończeniarcalizacjizadaniapublicznego, o którym mowa w $ 2 ust' ll9)*,

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwľotowi na rachunęk bankowy Zleceniodawcy

4. odsetki od niewykoľzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w

ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak d|a zaleýości podatkowych na

rachunek bankowy Zleceniodawcy o numeľze

odsetki nalicza się, począwszy od dnia

następującego po dniu, w którym upĘnął teľmin zwľotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

5. Niewykoľzystane przychody i odsetki bankowe od pľzyznanej dotacji podlegają zwľotowi

na zasadach określonych w ust. Ż4.
6. Kwotadotacji:

1 ) wykoľzys tana niezgo dnie zprzeznaczeniem,

2) pobrananienależnie lub w nadmiernej wysokości

-podlegazwľotowi wrazzodsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

s11
RozwÍązanie umowy za poľozumieniem Stľon

1' Umowa moŻe być ľozwiązana na mocy poľozumienia Stľon w przypadku wystąpienia

okoliczności, za ktőre Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły

wyższej w ľozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. _ Kodeks cywilny (Dz. U.

z2018 r. poz.1025,zpóźn. zm,), które uniemożliwiają wykonanie umowy.

2. w przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe

i obowiązek zwľotu śľodków ťtnansowych Stľony okľeślą w pľotokole.

s12
odstąpĺenĺe od umowy pÍzez Zleceniobĺoľcę(-ców)

l. W pľzypadku upľawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających

wykonanie niniejszej umowy Zleceniobioľca(-cy) możelmogą odstąpió od umowy'

składając stosowne oświadczenie na piśmie nie pőźniej niż do dnia pľzekazania dotacji,

z zastľzeżeniem ust' 2.

2. Z|ęceniobioľca(-cy) możelmogą odstąpió od umowy, nie pőźniej jednak niż do dnia

pĺzekazania dotacji, jeŻeli Zleceniodawca nie przekaŻe dotacji w terminie określonym

wumowie.

s13
Rozwĺązanie umowy przez Zlecenĺodawcę

l. Umowa może byó rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym

wpľrypadku:
l) wykoľzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z ptzezĺaczeniem lub pobľania

w nadm ieľnej wys okości lub nienależnie, tj. b ez p od stawy prawnej ;

'') Dotyczy zadaniaľealizowaneg o za gĺanicą.

'n)Doťyczy umowy zawieľanej przezzleceniodawcę będącego jednostką samoľządu terytoľialnego'

I
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2) nieteľminowego oraz nienależýego wykonywania umowy' w szczególności
zmniej szenia zakľesu tzęczow ego realizowane go zadania publicznego;

3) przekazania przez Zleceniobioľcę(-ców) części lub całości dotacji osobie trzeciej
w sposób niezgodny z niniejsząumową;

4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę(-ców) spľawozdania z wykonania zadania
publicznego w terminie określonym inazasadach okľeślonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobioľcę(-ców) kontroli albo niedopľowadzenia
ptzez Zleceniobiorcę(-ców) w terminie okľeślonym przez Z|eceniodawcę do usunięcia
stwierdzonych niepľawidłowości;

6) stwieľdzenia, że ofeľta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została
zŁożona pľzez osoby do tego nieuprawnione.

Ż. Zleęęniodawca, ťozwiązując umowę' okľeśli kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwieľdzenia okoliczności, o których mowa w ust. I, wraz z odsetkami w wysokości
okľeślonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia ptzekazania dotacji,
teľmin jej zwľotu oraz nazwę i numeľ ľachunku bankowegoo na który należy dokonaó
wpłaty.

s14
Zakaz zbywania rzecTy zakupionych za śľodki pochodzące z dotacjĺ

1. Zleceniobioľca(_cy) zobowiązlĄe(-ją) się do niezbywania związanych z realizacją zadania
rzęczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okľes 5 lat od
dnia dokonania ich zakupu.

2. Z waŻnych przyczyn Zleceniodawca możę wyrazié zgodę na zbycie tzeczy przed upływem
teľminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobioľca(-cy) zobowiąże(-żą)
się ptzeznac:ryó środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.

$ls
Foľma pĺsemna oświadczeń

l. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową
wymagają foľmy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą byó dokonywane w zakľesię
n iewpływaj ącym na zm ianę kľyteriów wyboru ofeĘ Zleceniobioľcy(-ców).

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w foľmie
p isem nej lub za pomocą śľodków komunikacj i elektľonicznej .

s16
odpowiedzĺalność wobec osób tľzecich

l. Zleceniobioľca(-cy) ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialnośó wobec osób trzęcich za
szkody powstałe w rwiązku z rea|izacją zadania publicznego'

2. w zakľesie związanym z rea|izacją zadania publicznego, w Ęm z gromadzeniem,
pľzetwarzaniem i przekazyĺvaniem danych osobowych, a takŻe wpľowadzaniem ich
do systemów infoľmaĘcznych, Zleceniobioľca(-cy) postępuje(_ją) zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w spľawie ochľony osób ťlzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w spľawie swobodnego pľzepływu takich danych oraz uchylenia

9
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dyrektywy 95l46/wE (ogólnego rozpotządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL lI9 z
04.05,2016,stľ. 1).

s17
Postanowĺenĺa końcowe

l. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy pľawa powszechnie

obowiązującego' w szczególności przepisy ustawy, ustawy z đnia 27 sierpnia Ż009 ĺ.

o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ľachunkowości, ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r._ Pľawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz

ustawy z dnia 17 gľudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z2018 t, poz. 1458, z pőźn'zm').

2. ,łtĺ zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio pľzepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodekscywilny.

s18
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarcięm i wykonywaniem niniejszej umowy

Stľony będą się staraĘ rczstrzygaé polubownie' W przypadku bľaku porozumienia spóľ

zostanie poddany pod rozstrąlgnięcie sądu powszechnego właściwego ze wzg|ędu na siedzibę

Zleceniodawcy.

sle
Niniejsza umowa została spotządzona w '.. '.. jednobľzmiących egzemplatzach, ztego .

egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy(-ców) i ... ... dla Zleceniodawcy.

Zleceniobioľca(-cy) Zleceniodawca:

ZAŁĄCZNIKI:
1 . ofeľta rcalizacji zadaniapublicznego.

2, Kopia aktualnego wyciągu z właściwego ľejestru lub ewidencji* / pobľany samodzielnie

wydľuk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KĄowego
Rejestru Sądowego*.

3 . Zaktualizowany haľmono gra m działań'

4.Zaktualizowanakalkulacjaprzewidywanychkosztówrealizacjizadania.
5 Z aktualizowana szac unkowa kalku l acj a ko sztów ľe a lizacji zadaĺia20) .

6 . Z aktua|izowany op i s p o sz c ze g ó l nych działań.

POUCZENIE
Zaznaczenie,,t'', ĺP.! o,ľejestľze* / ewidencji*", oznaoza, Że naleŻy skľeŚlió niewłaściwą odpowiedŹ
i pozostawió pľawidłową. PrzyÝJaď:,,rej estľze * / e$ŕidenqii-t''.

20) Dotyczy jedynie zadania ľealizowanego w trybie art' l9austa\ryy (tzw. maĘch dotacji)

t0
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Konstľuując umowę na podstawie niniejszego wzoľu, na|eŻy stosować się do wskazań zawafiych
w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień.

Umowa ma chaľakter ramowy. Oznaczato, Że można jązmieniaé' w tym uzupełniać, o ile te zmiany

nie wpływaj ąna zmianę znaczenia istotnych postanowień umowy.
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