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Zaląeznik nr 3 

WZÓR 

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO· / 
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTA WIE OFERTY WSPÓLNEJ·, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. I 16 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) 

nr . ... .. .. . .. .. . . 

pod tytułem: 

.................................. .. .......... .. ...... .... ........................ ............ ................... , 
zawarta w dn iu ............. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. ... \V • •. • •. • •• ••• • •• •. • ••.• ••.• ••.• ••.• ••. •••..••. • , 

między: 

.......................................................... ......................................................... , 
z s iedzi bą w ...................... ... ........... . ........... . ....... , zwanym da lej "Zl eceniodawcą", 

reprezento\van)'lTI przez: ....... . ........... . ........... . ............................ ...................... , 

a 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. , 
z s iedzibą w .. . .. .... .... .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. wpi saną( .nym) do 
Krajowego Rejestru Sądowego· I mnego rejestru · I ewidencj i· pod numerem 
..................... , zwaną(·n yrn) dalej "Zleceniobiorcą", reprezentowaną(·nym) przez: 

I ....... ............. .. ......... ................................................ ... ......... ... .......... . •..... 
(imię i nazwisko oraz numer PESEL) 

2 ........ .• ........... •......................................................... ..•... ... ... ..•... ... ... ..•... ... 
(imię i nazwisko oraz numer PESEL) 

3 ....................................................... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
(imię i nazwisko oraz numer PESEL) 

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru · I ewidencji· I pełnomocnictwem·, 

załączonym(i) do niniejszej umowy, zwanym(i) dalej "Zl eceniobiorcą(·cami)". 
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§ I 
Przedmiot umowy 

Poz. 1300 

l . Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-com), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działa l nośc i pożytku publicznego 1 o wolontariacie, zwanej dalej 

"ustawą", reali zacj ę zadania publ icznego pod tytułem: 

określonego szczegółowo w ofercie zlożonej przez Zleceni obiorcę(-ców) w dniu 
................ ......................... , zwanego dal ej "zadaniem publicznym", a Zlcceniobiorca(-cy) 
zobowiązuje( -ją) się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy(-com) środki finansowe, o których mowa w § 3, 
w fonn ie dotacj i, której celem jest real izacja zadania publicznego w sposób zgodny 
z postanowieniami tej umowy. 

3. Nin iejsza umowa jest umową o powierzenie reali zacji zadania pub licznego* / o wsparcie 
rea lizacji zadania publicznego 1)* w rozumieniu art. 16 ust. l ustawy. 

4. Wykonanie umowy nastąp i z dniem zaakceptowania przez Z l eceniodawcę sprawozdania 
końcowego, o którym mowa w § la ust. 4. 

5. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególn ych działań * / hannonogramu* / kalkulacji 
przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztów2)*, stanowi ące załączniki do 

niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu. 
6. Osobą do kontaktów roboczych j est: 

l ) ze strony Zleceniodawcy: .................................................. .......... ........ ......... , 
tel. ............... . ............. , adres poczty elektronicznej ....... .. ... .. .......... . .... ......... , 

2) ze stron y Zleceniobiorcy( -ców): ... ............... ........ ............. ...................... ............... , 
tel. ......... .............. ...... , adres poczty elektronicznej ...... ... ........................ ... . 

§2 

Sposób ,\'ykonania zadania publicznego 

l . Termin realizacji zadania publicznego ustala s i ę: 

od dn ia ............................ r. 

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

2. Termin poniesienia wydatków ustala s i ę: 

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

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

2) dla innych środków finansowych: 
od dnia ........................ r. 
do dnia ........................ r. 

3. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) Się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, 

z uwzględn ieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / 

I) Należy wybrać "powierzenie realizacji zadania publicznego", jeżeli lleeeniobiorea(.ey) nie zobowiązuj e(+ją) 
s i ę do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a "wsparcie realizacji zadania publicznego", 
jeże li zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finansowych. 

2) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). 
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kalkulacji przewidywanych kosztów'" I szacunkowej kalkulacji kosztów2
)"" wlenninie 

określonym w ust. l. 
4. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) SIę do wykorzystania środków, o których mowa 

w § 3 ust. l i 5, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie. Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów. w tym także 
odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę, na realizację zadania 
publicznego wylącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody 
Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach określonych w § II . 

5. Wydatkowanie osiągniętych przychodów. w tym także odsetek bankowych od środków 
przekazanych przez Z l ecen iodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 4 uznaje s i ę za 
dotację pobraną w nadmiernej wysokośc i. 

§3 
Finansowanie zadania publicznego 

I. Zleceniodawca zobowiązuje s i ę do przekazania na reali zację zadania publicznego środków 
finansowych w wysokości ............................................. (słownie) ............................. . 

.......................................................................... ............................................... , 

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy( -ców): 

nr rachunku(-ków): .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , 

w następujący sposób: 

l) w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym (istnieje 
możliwość przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości a/bo w transzach): 
a) w lenninie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w pełnej wysokości'" 

al bo 

b) I transza w tenninie do 30 dni od dnia zawarc ia niniejszej umowy w wysokości 
................... ........................... (słownie) ............................................... . 
.........................................................................................• , ..........• 

II transza w lenninie ........... .. .......... .. ........ w wysokości ............. ... ......... .. . 
(slownie) . .. . .. . .. . .. . .. . ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "'; 

2) w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych 
(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji 
zadania. Istnieje l1lożlhvo.~ć wyplaty dotacji na dany rok w transzach): 
a) dotacja w .. . .. . .. . r. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniej szej umowy 

w wysokośc i .. . .. . .. . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (słown i e) .. . .. .. .. ... ..... . .. . .. . .. 
.. . .. . .. . .. .. , 

b) dotacja w .......... r. w tenninie ............... w wysokości ...... . .......... . ........... . 
(słownie) ......................................................................................... . 

2. Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od 

wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżeci e dysponenta części 
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budżetowej na rea lizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy])*. 

3. Za dzień przekazania dotacji uznaje s i ę dz i eń obciążen ia rachunku Zleceniodawcy. 
4. Zleceniobiorca(-cy) oświadcza(ją), że jest/są j edynym(i) posiadaczem( -czami) wskazanego 

(-nych) w ust. 1 rachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowi ązuj e(-ją) się do utrzymania 

rachunku wskazanego w ust. I nie krócej ni ż do dnia zaakceptowania przez Z l eceniodawcę 

sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4. W przypadku braku możliwości 

utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. l , Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się 

do n i ezwłocznego poinfonnowania Zleceniodawcy o nowym(-yc h) rachunku(-kach) 

i j cgo/ich numcrzc(-rach). 
5. Zleceniobiorca(-cy) zobowi ąz uj e(-j ą) się do przekazania na rea l izację zadania 

publicznego4
) (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat 

budżetowych należy wskazać wysoko.~ć .~rodków oraz warto.~ć wkładu w poszczególnych 

latach): 
l ) innych środków finansowych w wysokości 5) ... ... .•. .... . 

(slownie) .............................................................................................................. , 

w tym: 
a) środków fi nansowych własnych w wysokości . .. .. ... . (słowni e) . ... . 

• 
b) środków ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego 

\v wysokośc i ..... ... ...... ... .... .... ... .... .. (s łowni e) . ........... . .. .. . . .. ... . ... .. . 

• 
c) środków finansowych z innych źródeł publ icznyc h przyznanych przez: ........... . 

... .... .. (nazwa organu(-nów) 
przyznającego(-cych) środki) w wysokości .......................... (s łownie) ............ . 

• .. ............................................................................................... .... , 
d) pozostałych środków w wysokości (s łownie) ... . .. .. .. .... . 

•• 

2) wkładu osobowego o wartośc i .... ... .... . .. (słowni e) .. .. ... . ... ... ... ... . 
• • ...... ....................... ... ....................... ... ....................... ... ....................... ... ........................... , 

3) wkładu rzeczowego o wartości ...................................... (słowni e) ............................ . 
• ............................. .......................... .......................... .......................... .............................. . 

5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-j ą) się do przekazania na real izację zadania publicznego 
środków finan sowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł , wkładu 

osobowego lub rzeczowego6
) (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie 

przekraczającym rok budżetowy należy wskazać wysokość .~rodków oraz wartość wkladu 

l) Należy zawrzeć tylko w przypadku zadani a publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budże towych . 
4) Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). W treśc i umowy na1czy 

zawrzeć tylko jedno spośród dwóch wskazanych brzmień ust. 5. 
S) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
6) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacj i). Dotyczy wyłącznie 

umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W treści umowy należy zawrzeć tylko jedno sposród 
dwóch wskazanych brzmień ust. 5. 
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w poszczególnych lalach) : .. ............. ......................... . (słownie) 

* .............. .... ......... ......... .................... ........ ......... ......... ..................... ......... ............. 

6. Całkowity koszt zadania publi cznego stanowi sumę kwot dotacj i I środków, o których 
mowa w ust. 5, i wynosi łącznie ....... ............ ......... (s łownie) ............................ . 

.... ................... ........... .................. ............. ................... .......... ................. , 
z tego (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat 
budżelowych należy wskazać koszl całkowity zadania publicznego w poszczególnych larach 
realizacji zadania) : 
I) w ..... . r. (słownie) 

....... .....• ••••• ..... ............. ...... •••••• .... .............. ....• •...• ..... .•........... ........ •••. , 
2) w ............. r. .......................................... (słownie) .............................. . 

7. Procentowy udzia ł środków ze źródeł , o których mowa w ust. 5 pkt , 7)* / ust. 52)*, 

w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej ni ż ........... %, z zastrzeżeniem 

ust. 8. 

8. Wysokość środków ze źródeł , o których mowa w ust. 5 pkt l , może się zm i eniać, o ile nie 
zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji 7). 

9. Procentowy udział łącznej wartośc i wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których 
mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 

o/ . ' 87) ...... ..... 10, Z zastrzezenIem ust. . 
10. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w usl. 5 pkt 2 i 3, 

może s i ę zmien iać , o il e nie zmniejszy się udz i a ł tej wartości w stosunku do wydatkowanej 
kwoty dotacji7

). 

II. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4-10, uważa się za pobranie dotacji 

w nadmiernej wysokości. 

12. Wysokość świadczenia pien i ężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania 

publ icznego nie może się zwi ększyć o więcej niż ............. % w stosunku do wysokości 

świadczenia pien iężnego planowanej w ofercie8
)*. 

13. Przekazan ie ko lejnej dotacji nas tąpi , z zastrzeżeniem ust. 2, po złożen i u * / 

zaakceptowani u* sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 39)*. 

14. Przekazanie ko lejnej transzy dotacji n astąpi po złożeniu * / zaakceptowaniu* 
sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 210)*. 

15. Zleceniodawca uzależn i a przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co 
naj mn iej ........ % przekazanych środków l 1)*. 

§ 4 

Wykonanie części zadania przez podmiot ni ebędący stroną urnowy (zgodnie z art. 16 
ust. 4 ustawy)* 

I. Zleceniodawca wyraża zgodę na rea l izację przez Zl eceniobiorcę(-ców) następujących 

działań we współpracy z podmiotem trzecim ... .............. ............. ............... . 

7) Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacj i). 
8) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Nie dotyczy zadania realizowanego 

w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). Postanowienie fakultatywne. 
9) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budzetowych. Postanowienie 

fakultatywne. 
10) Postanowienie fakultatywne. 
I I) Postanowienie fakultatywne. 
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(określenie części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy dzialania zgodnie z pkt 
IV. 7 oferty lub pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów'})). 

2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. l , Zleceniobiorca(-cy) 
odpowiada( -ją) jak za własne. 

§5 
Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego 

l. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi nie więcej 
niż .... .... ............... . 

2. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacj i 
w całkowitym koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 7. 

3. Obowiązek zachowania procentowego udz iału dotacji , o którym mowa w ust. 2, uważa s ię 
za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji , o którym mowa w ust. l, w całkowitym 

koszcie zadania publicznego nie zwi ększy się o więcej ni ż ...... punktów procentowych. 
4. Pr.lekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, uważa się za pobranie dotacji 

w nadmiernej wysokości. 

§6 
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków 

I. Jeżel i dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania 
publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje 
się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej 
ni ż ...... % 13)*. 

l. Jeże li suma wydatków finansowan ych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana 
w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów okreś lonej 
w umowie, to uznaje s i ę ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy 

d k ' .... 0 / 13)* wy at ow o wIęcej nlz ...... , 10 • 

I. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania 
publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi okreśłonemu w umowie, to uznaje 
się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwi ększenie tego wydatku o więcej niż 

0/ · . d ·· 13)* 
•••••• 10 otrzymanej otacJI . 

2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. l , uważa s i ę za pobranie części dotacji 
w nadmiernej wysokości. 

§7 
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego 

l . Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do prowadzen ia wyod rębnionej dokumentacji 
finansowo-księgowej ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047), w sposób umoż li wiający identy fikację poszczególnych operacji 
księgowych. 

12) W przypadku zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. malych dotacji) należy wskazać część 
zadania publicznego, która będzie realizowana we wspólpracy z podmiotem trzecim, wraz z pozycją 
szacunkowej kalkulacji kosztów zgodnie z pkt IV ofcrty. 

IJ) W trcści umowy należy zawrzeć tylko jedno spośród trzech wskazanych brzmień ust. l . 
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2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przechowywania dokumentacji, w tym 

dokumentacji finansowo-księgowej , związanej z reali zacj ą zadania publicznego przez 
okres 5 lat, li cząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy) 
rea li zował (-ali) zadanie publiczne. 

3. Zleceniobiorca(-cy) zobowi ązuje(-ją) s i ę do opisywania dokumentacji finansowo
-ks i ęgowej zwi ązanej z rea lizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych 
środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi wart. 2 1 ustawy z dn ia 
29 września 1994 r. o rachunkowośc i. 

4. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust . 1- 3, uznaje s i ę, w za l eżności od 
zakresu jego naruszenia, za niezreali zowanie częśc i albo całości zadania publicznego, 
chyba że z innych dowodów wyn ika, że część albo całość zadania została zreali zowana 
prawidłowo. 

§8 
Obowiązki i uprawnienia informacyjne 

l. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) s ię do informowania, że zadanie publiczne jest 
współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja 
na ten temat powinna s i ę znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach 
dla mediów, ogłoszen iach oraz wystąpi eni ach publi cznych dotyczących realizowanego 
zadania pub licznego. 

2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do umieszczania logo Zleceniodawcy lub* / i* 
infomlacji , że zadanie pub liczne j est współ finansowane* / finansowane* ze środków 

otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystk ich materiałach, w szczegó lności 

promocyjnych, infonnacyjnych, szkoleniowych edukacyjnych, dotyczących 

rea lizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o il e ich wi elkość 

i przeznaczenie tego nie uniemożl iw i a , proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, 

w sposób zapewniaj ący jego dobrą wi doczność. 

3. LDgo oraz treść wymaganych informacj i Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy' 4)*. 

4. Zleceniobiorca(-cy) upoważniaGą) Zl eceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej 
formie, w prasie, radiu, telewizj i, internecie oraz innych publikacj ach, nazwy oraz adresu 
Zleceniobiorcy(-ców), przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacj i 
o wysokośc i przyznan ych środków oraz informacji o złożeniu lub niezlożeniu 

sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany in formować na bieżąco, jednak nie później ni ż w terminie 

14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególnośc i o: 
I) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważni onych do 

reprezentacj i; 

2) ogłoszeni u likwidacj i lub wszczęciu postępowani a upadłośc iowego. 

§9 
Kontrola zadania publicznego 

l. Zleceniodawca sprawuje kontro l ę prawidłowośc i wykonywania zadania publicznego przez 
Zlecen i obiorcę(-ców), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których 
mowa w § 3 ust. 5. Kontrola może być przeprowadzona w toku reali zacji zadania 

14) Postanowienie fakultatywne. 
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publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowi ązania , o którym mowa 
w § 7 ust. 2. 

2. W ramach kontro li , o której mowa w ust. I, osoby upoważnione przez Zl ecen iodawcę 

mogą badać dokumenty i inne nośn iki informacj i, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 
oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub 
na pi śm ie infonnacj i dotyczących wykonania zadania pub licznego. Zleceniobiorca(-cy) na 
żądani e kontroluj ącego zobowi ązuj e( -ją) s i ę dostarczyć lub udostępni ć dokumenty i inne 
nośn iki in fo rmacji oraz udziel i ć wyjaśn ień i infonnacj i w tenninie okreś lonym przez 
kontro l ującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom u poważnionym przez Zleceniodawcę zarówno 
w siedzi bie Zleceniobiorcy(-ców), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

4. Kontrola lub poszczególne jej czynnośc i mogą być przeprowadzane równ ież w siedzibie 
Zleceniodawcy. 

5. O wynikach kontroli , o której mowa w ust. I, Zleceniodawca poinfonnuje Z l ecen iobiorcę(

ców), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia 
mające na celu ich u su nięc i e. 

6. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) w tenninie nie dhlższym n iż 14 dni od dn ia 
otrzymania wniosków i zal eceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania 
i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy. 

§ 10 

Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ców) 
l . Zleceniodawca może wezwać Z lecen iobi orcę( -ców) do złożeni a sprawozdania częściowego 

z wykon)'\vania zadania publicznego według wzoru stanow i ącego załączn i k nr 5 do 
rozporządzen i a Ministra Rodziny, Pracy i Pol ityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 201 6 r. 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdaó z wykonania tych zadail (Dz. U. poz. 1300)* / 
wzoru s tanowi ącego załączn i k nr 2 do rozporządzenia Mi nistra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 kwietnia 201 6 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty 
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadan ia publ icznego (Dz. U. poz. 
570)15)",. Zleceniobiorca( -cy) j est/są zobowi ązany( -ni) do dostarczenia sprawozdania 
w tenninie 30 dni od dn ia doręczeni a wezwania. 

2. Zleceniobiorca(-cy) składa(-j ą) sprawozdanie częśc i owe z wykonania zadan ia publicznego 
sporządzone według wzoru , o którym mowa w ust. l , w tenninie(-nach): 

16)* 

3. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego 
sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. l, w terminie 30 dni od dnia 
zakończen ia roku budżetowego 17)*. 

4. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 
sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. l, w tenninie 30 dni od dn ia 
zakończeni a reali zacji zadan ia publ icznego. 

IS) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). 
16) Dotyczy zadania publicznego finansowanego w sposób określony w § 3 ust. l pkt l lit. b i pkt 2 

(w transzach). Postanowienie fakulta tywne. 
17) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych. 
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5. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-cy), w wyznaczonym tenninie, 

przedstawił(- ili) dodatkowe infonnacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań, 

o których mowa w ust. 1-4. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy(-ców). 

6. W przypadku ni ezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1-4, w lenni nie 

Zleceniodawca wzywa pisemnie Z l eceniobiorcę(-ców) do ich złożeni a w tenninie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania. 

7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 6, skutkuje uznaniem dotacji za 

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późno zm.). 

8. Niezastosowanie s ię do wezwania, o którym mowa w ust. I , 5 lub 6, może być podstawą do 

natychmiastowego rozwi ązan ia umowy przez Zleceniodawcę. 

9. Złożenie sprawozdania kOIlcowego przez Zleceniobi orcę(-ców) jest równoznaczne 

z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych 

w sprawozdaniach, materiałach infonnacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach 

urzędowych. 

§ 11 

Zwrot środków finansowych 
I. Przyznane środki finan sowe dotacji określone w § 3 ust. I oraz uzyskane w związku 

z reali zacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, 

Zleceniob iorca( -cy) jest/są zobowiązany(-ni) wykorzystać w tenninie: 
I) 14 dni od dnia zakończen ia realizacji zadan ia publicznego18

), 

2) 2 1 dni od dnia zakończenia realizacj i zadania publicznego19
) 

- nie później jednak niż do dnia 3 1 grudnia każdego roku, w którym jest reali zowane 

zadanie publiczne. 

2. N iewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca(-cy) 

j est/są zobow iązany(-ni) zwrócić: 

l ) w tcnninie 15 dni od dnia zakończenia rcalizacji zadania publiczncgo, o którym mowa 
w § 2 ust. 120)*; 

2) w termi nie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa 
w § 2 ust. 121 )*; 

3) odpowiednio do dnia 3 1 styczn ia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku 

gdy lennin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w tennin ie 15 dni od 

dnia zakończenia reali zacji zadan ia publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 122
)*. 

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy 

o numerze 

4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po tenninie, o którym mowa 

w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zal egłości podatkowych na 

rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ..................................................... . 

.. ........ ......... ........ ........ ..... . Odsetki nalicza się , począwszy od dnia następującego po 

dniu , w którym upłynął tenn in zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. 

tS) Dotyczy zadania realizowanego w kraju. 
19) Dotyczy zadania realizowanego za granicą . 
20} Dotyczy zadania realizowanego w kraju. 
2t} Dotyczy zadania realizowanego za granicą. 
22} Dotyczy umowy zawieranej przez zleceniodawcę będącego jednostką samorządu terytorialnego. 
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5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi 
na zasadach określonych w ust. 2-4. 

6. Kwota dotacji: 
I) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) pobrana ni enal eżnie lub w nadmiernej wysokości 
- podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległośc i 

podatkowych, na zasadach okreś l onych w przepisach o finansach publicznych. 

§ 12 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron 
l. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąp ienia 

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

wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 380, z późno zm.), które un i emożl iwiają wykonan ie umowy. 
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie okreś lonym w ust. I skutk i finansowe 

i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole. 

§13 
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(-ców) 

l. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemoż li wiających 

wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorca( -cy) może/mogą odstąpić od umowy, 
składając stosowne oświadczenie na pi śmie nie później ni ż do dnia przekazania dotacji, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zleceniobiorca( -cy) może/mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia 
przekazania dotacji, jeżel i Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie okreś l onym 

w umowie. 

§ 14 

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę 
l. Umowa może być rozwi ązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 
l) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczemem lub pobrania 

w nadmiernej wysokośc i lub niena l eżnie, tj. bez podstawy prawnej; 
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczegó lności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego; 
3) przekazania przez Zleceniobiorcę(-ców) części lub całośc i dotacj i osobie trzeciej 

w sposób niezgodny z niniejszą umową; 
4) nieprzedłożenia przez Z leceniobiorcę(-ców) sprawozdania z wykonania zadan ia 

publicznego w terminie okreś lonym i na zasadach okreś lonych w niniejszej umowie; 
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę( -ców) kontroli albo niedoprowadzenia 

przez Zlecen iobiorcę(-ców) w terminie okreś lonym przez Z leceniodawcę do usun ięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości; 
6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została 

złożona przez osoby do tego nieuprawnione. 
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okol i czności, o których mowa w ust. l , wraz z odsetkami w wysokości 
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określonej jak dla za l egłośc i podatkowych, naliczanymi od dn ia przekazania dotacji, 
termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać 
wpłaty. 

§ 15 
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji 

l. Zleceniobiorca(-cy) zobow i ązuj e(-ją) s ię do niezbywania zw iązanych z reali zacją zadania 
rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od 
dnia dokonania ich zakupu. 

2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyraz i ć zgodę na zbycie rzeczy przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca(-cy) zobowiąże(-żą) 
się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych. 

§ 16 
Forma pisemna oświadczeń 

l. Wszelkie zmiany, uzupełn i enia i oświadczenia składane w zw iązku z nll1leJ szą umową 

wymagają formy pisemnej pod rygorem ni eważnośc i . 

2. Wszelkie wątpliwośc i zwi ązane z rea lizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formi e 
pisemnej lub za pomocą środków komunikacj i elektronicznej. 

§17 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich 
l . Zleceniobiorca( -cy) ponosi( -szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za 

szkody powstałe w związku z reali zacją zadania publicznego. 

2. W zakresie związanym z reali zacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzan iem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich 

do systemów infonnatycznych, Zleceniobiorca( -cy) odbiera( -j ą) stosowne oświadczenia 

o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, 
których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 20ł 6 r. poz. 922). 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

l. W odniesieniu do nmleJszej umowy mają zastosowanie przepIsy prawa powszechnie 
obowiązuj ącego, w szczegó lnośc i przepisy ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 wrześni a 1994 r. o rachunkowości , ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 15 r. poz. 2164, z 
późn o zm.) oraz ustawy z dn ia 17 grudnia 2004 r. o odpow i edzia lności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 20 13 r. poz. 168, z późno zm. ). 

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje s i ę odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
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§ 19 
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarCIem i wykonywaniem ninIejszej umowy 

Strony będą s i ę stara ły rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór 
zostan ie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właści wego ze względu na siedzibę 

Zleceniodawcy. 

§ 20 
Niniejsza umowa zos la ła sporządzona w ...... jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 

cgzcmplarz(y) dla Zleccniobiorcy(·ców) i ...... dla Zleceniodawcy. 

Zleceni obiorca(·cy): Zleceniodawca: 

ZAŁĄCZN IKI: 

l. Oferta realizacj i zadania publicznego. 
2. Kopia aktua lnego wyciągu z właśc i wego rejestru lub ewidencj i* / pobrany samodzieln ie 

wydruk komputerowy aktualnych informacj i o podmioc ie wp isanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego*. 

3. Zaktualizowany harmonogram*. 

4. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania"' . 
5 Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadan ia23

)", . 

6. Zaktualizowany opis poszczególnych dzia łań "' . 

POUCZENIE 
Zaznaczenie ,,*", np.: "rejestrze* / ewidencji*", oznacza, że należy skreś li ć niewlaściwą odpowiedź 
i pozostawić prawidłową. Przykład: "rejestrze* / e' .... iEleR ej i *". 

Konstruując umowę na podstawie niniej szego wzoru, naleźy stosować s ię do wskazań zawartych 
w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień. 

Umowa ma charakter ramowy. Oznacza to, że można ją zmieniać, w tym uzupełn iać , o ile te zmiany 
me są sprzeczne z nlmeJszym ramowym wzorem. 

23) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacj i). 


