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$ r.

Zlecenlodzwca zlera Zleceniobiorcy, zgodnię z przepisami ustawy z dńa 24 kwietnia

2003 r' o działalności poźrytku publiczoąo i o wolontariacie (Dz' U. Nr 96' poz- 873)

ralizację zaóanta publicznego' okeślonego szczegołowo w ofercie ?}oż'oieJ przfz

Zleceniobiorę w doiu ----'--'-----..--' śanowącej załączńk t l do umowy, a

Zlęceniobiorca zobowiązrrje się wykonać zadanię w zakresie i na zasadach

okeślonych w niniejszej umowie.

Niniejsza umowa jes! w rozumierriu art. 16 ust' l ustawy powołanej w ust' 1, umową

o powierzenie zadania*/ o wsparcie tealizacji zadania*.

$2.

Zlecernodawca zobowią7uje się do przekazania rm rea||zaĄę zadańa dotacji w

rłysokości '''...'......''--''--''. (słownie) '..'..''-.' '. .. .................. .... z}otych.

Przyznane środki finansowe w wysokości '.'''' ' '' ''.'........'..''.-''-.''..''.-''.'' (słownie)

złotyah znŚzlą przekazale na specjalnie w tym celu łyodrębniony rachunek

baokowy Zleceniobiorcy przeznczany wyłącznie do opemcji związanych z ralbacją

zadania nr rachunlor

a) w ciąu 30 <lni od daty podpisania umowy* lub

b) w następujący sposob:*
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I transza w wysokości ........''-----._'-.... sło'tłnie '-''.--'.--..-'-.--------'-..- do dnia

tr tralsza w wysokości ....'.......''..''..'' dorłnie - '. ' '.. ''-- '.-- ' '--..--.'-- ' '. do dnia

m transza w wysoko&:i -'-''--''..''..''..''. słownie ''...''..''''''.''.''''..'''.' do dnia

ry tra$za w wysokości '.'-.''.-'-''--''--' słownie '''.'.'..'.'.''''.''..'.''..'..do dnia

$ 3.

l ' Termin wykona ia zadania usta.Ia się od dnia podpisania umowy do dnia:

2. zadąńe zaslanięwkonane zgodnie z harmonognmem starDwiącyrn załączttk nr 2

do umorły.

$4.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do powadzerria wyodrębnionej dokumertacji finansowo-

księgowej środków finansowych otr4manych na realizację zadania'

$5.

Zlec.eniobiorca upowaini. - -- - 
,;;;;,,,*r;;,,;,r,,

do bezpośredniego wykon}'wania naslępującej części zadaniz'. ....''..''..''..''..''..''

(obei lżłie ą3ś!j zafu ,ia)

$ó'
Zleceniobiorca zobowiq4rje się do wykorzystania pżśkĄzĄnych środków linansorłych

zgodnie z celeą najaki je uzyskd, i na warunkach określonych niniejsząumową Dotyczy to

takze ewentualnych przychodów uzyskanych p'zy fealizacji umov/y, których nie można było

przewidziec przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych

ptzłzZbcealodzwą środkóĘ któIę nalęŹy wykorzysta. wyłącznie na wykonanie zadania.

$7.

1' zlec€niodawca sprawuje korńrolę prawidłowości wykonywania zadalia przez

zlec€niobiorę' w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.

2- w rama.h kontroli, o której mowa w ust. l' upowafuieni pracownicy Zleceniodawcy

mogą badać dokmenty i inne nośniki informacji' które mają lub mogą mieć znaczeńę



3.

1.

dla oceny prawidłowości wykonywania zadańą oraz łĄzć ldzielenia ustnie lub na

piśmie iaformacji d,ctycŻących wykonaaia zadafia Zląeniobiorca oa łądanie

kontrolującego jęst zobowią.zany dostarczyó lub udostępńć doh'merlly i inne nośńki

informacji otz udzielić wyjaśńeń i informacji w terminie określonym przez

konholującćgo.

zlerefiodĄwca możś ądac częśr:iowycĘ miesięcznych*/ kwartalnych* sprawozdań z

wykonywania zadania wedfug wzoru stanowiącego zdącznik m 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki' Pracy i Polityki Społecznej z dna 29 puździemikz 2003 r. w

spmwie wzoru ofefty r@lizźćji zńama pńlicnlego' ramowego wzoru umowy o

wykonanie zadania publicznego i lvzoru sprawozdania z wykonania tego zadania @2.

U- Nr l93' poz' l89l). Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w teminie

......................... dni.

s8.

spr&wozda ie końcowe z rłykonania zadalia powinno zostać sporzĄdzole ptz&z

Zleceńobiorę na formularzu zgodnyn z załączrrikiem m 3 do rozporządzenia

rłymienionego w $ 7ust.3.

w przypadku umów o powierzenie*/wsparcie* wykonania zadzń4 zaułutych na

okes dfuższy niż .ok sprawozdanie częściowe z wykonania z2dania porvinno zostac

spotządzole ptznz Zleceniobiorcę na forrrnrlran ptzskazalyn ptznz Zleceniodawcę i
dosta'czone w terminie 30 dni po ulywie roku budżetowego'

$e.
Prryznane środki finansowe, okeślone w $ 2 ust' 1, Zleceniobiorca jest zobowią,zany

wykorzystac do fuLa .......'.'.'..'' ' Środki finansowe niewykorzystane do tego lerminu

Zlec€niobiorca jest zobowialany Żwrócić w terminię do dńa '.'.''-.''..''-.'.- na mchunek

baŃowy Zleceniodawcy nr'''.'''''''''..'''''''.''.

$ 10.

Do zamówień na dostzwy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środkólv

pochodzą.ych z dotacji Zleceniobiolca stosuje przęisy o zamówieńach publicznych'



Umowa moźE być rozwiąana

okoliczności, za lttóre strony

wykonywanie umowy.

$ ll.
mocy poroz.rmienia Strol w przypadku wystą)ienia

ponosą odpońedzialności, a kóre uniemozliwiają

$ 12.

W przypadlu rozwipania umowy skutki finansowe i ewenfualny zwTot środków finansowych

strony okreśĘ w sporządzołym protokole.

$ r3.

Umowa moŹe być rozłłiązala przez Zlecrniodzwą ze skutkiem mtychmiastowym w

przypadlal wykorzystywania udźelonej dotacji niezgodaie z przeznaczeuem,

niaerminowego oraz oienalEŹ}łego wykon1rłania umołT' w tym w szczególności

zmniejszeńa załresu rzeczowego realizov/a ego zadanią stwierdzonąo na podstawie

wyników kontoli onz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych- Rozwią,zująp

umowę' Zleceniodawca okeśli kwotę dotacji wykorzystanej ńezgodnie z przeznacznuem,

wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budzetu pństwą

temin jej zwrofu orM nazwę i numer kontą na którę nalęży dokonać wpłaty.

$ 14.

Wykonanie umowy naśą)i z chwilą zaakce!ńowa ia ptzez zle{enodawą spnwozdanią o

którym mowa v' $ 8 ust. 1.

$ 15.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania fomy pisemnej pod rygoręm nięważności'

$ 16.

w zakresie nieur€gulowaflym umową stosuje się przęisyKodeksu cywilnego oraz uśawy z

<lnia 26 listopada 1998 r. o finansach publtcnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, wz. l48, 7ś zIrl')'

Zleceniobiorca oświadcza' że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawą w

szczególności ustawy powołanej w $ l ust- l-

na

nie

4



$ 17.

Ewerrtualne spory powstde rł zwivl_u z 7Ąlłarcięm i wykonywaniem ńniejszej umowy

Strony poddadz4 rozsrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, ądu
powszechnęo-

$ 18.

Umowa niłiejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzacą po jednym

dla kaŻlej zę stlotr-

zl€ceniobiorca: zleceniodłwce:

' lłi e i,tn e bne skte s l i ł.

7'AłĄCZNIK]:

I) oferta rcalizacji zadania plbliczn go złożona lrealług 
"zol1l 

ol?eśloneqo u, z. ą.zniku nr I do mzpozqkenia
Mi,\islfa Gospdarkj' Pracy i Polir*i SPołe.nŁj z !1nia 29 paździemika 2003 r. w spravie wzoru oklty
fealiz.lcji zadanfu] prblicnego, rańowego ,zołu lmlr.y o lrykonatk zadania pubhczlęso i wzon!
sprawozdania z *ykomnia tego ndaią
2) hmońogan rcalizrcji zafunią
3) oświad?zenie zleceriobiolcy o zgodnoti oąisu z rejesh! n stanen Pfavnyn i Jał1pn}v, w dniu


