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UMOWA NR W/272/57/KS/57/22 

o wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, SRG�QD]Zą��Ä5R]ZyM�VSRUWX�
QD�WHUHQLH�*PLQ\�0LODQyZHN�Z���22 roku´, zawarta w dniu 19 stycznia 2022 r.  
w 0LODQyZNX� PLĊG]\� 

*PLQą�0LODQyZHN��]�VLHG]LEą�Z�0LODQyZNX�SU]\�XO��.RĞFLXV]NL�������-822 
0LODQyZHN, zwaną daleM�Ä=OHFHQLRGDZFą´��UHSUH]HQWRZDQą przez: Burmistrza 
0LDVWD�0LODQyZND�± Pana Piotra Remiszewskiego, przy kontrasygnacie 
Skarbnika 0LDVWD�0LODQyZND�- Pani BoĪHQ\�6HKQ, 

a 

.OXEHP�6SRUWRZ\P�Ä0,/$1´ ]�VLHG]LEą�Z�0LODQyZNX, ul. Turczynek 8, 05-822 
0LODQyZHN, numer w 5HMHVWU]H�.OXEyZ�L�6WRZDU]\V]HĔ�.XOWXU\�)L]\F]QHM�6tarostwa 
Powiatu Grodziskiego 7, zwanym GDOHM�Ä=OHFeniobioUFą´ reprezentowanym przez 
Prezesa =DU]ąGX - Pana Marka Dziewickiego, Pesel:  oraz 
Sekretarza - Pana Grzegorza Michalaka, Pesel: . 

Zleceniodawca i ZleceniobioUFD�]ZDQL�Vą�GDOHM�áąF]QLH�Ä6WURQDPL´�OXE�NDĪG\�]�RVREQD�
- Ä6WURQą´� 

5HSUH]HQWDQFL�6WURQ�RĞZLDGF]DMą��ĪH�Vą�Z�SHáQL�XSUDZQLHQL�GR�]DZDUFLD�QLQLHMV]HM�
XPRZ\�RUD]��ĪH�LFK�XPRFRZDQLa nie wygaVá\�DQi nie ]RVWDá\�RJUDQLF]RQH��:�
V]F]HJyOQRĞFL�G]LDáDMąF\�w imieniu Zleceniobiorcy RĞZLDGF]DMą��ĪH�SRVLDGDMą�
wymagane zgody, zezwolenia i kZDOLILNDFMH��QLH]EĊGQH�GR�VNXWHF]QHJR�]DZDUFLD�
niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

']LDáDMąF�QD�SRGVWDZLH�XFKZDá\ nr 113/XII/11 Rady Miasta MilanyZND�]�GQLD����
listopada 2011 r. w sprawie��RNUHĞOHQLD�ZDUXQNyZ�L�WU\EX�ILQDQVRZDQLD�UR]ZRMX�
VSRUWX�QD�WHUHQLH�*PLQ\�0LODQyZHN��']LHQQLN�8U]ĊGRZ\�:RMHZyG]WZD�
Mazowieckiego nr 235 z dnia 22 grudnia 2011 r., poz. 8251). Strony zawierDMą�
XPRZĊ�R�QDVWĊSXMąFHM�WUHĞFL� 

� 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca ]OHFD�=OHFHQLRELRUF\�UHDOL]DFMĊ�]DGDQLD�SRG�W\WXáHP� Ä5R]ZyM�
VSRUWX�QD�WHUHQLH�*PLQ\�0LODQyZHN�Z���22 roku´, RNUHĞORQHJR�V]F]HJyáRZR�
we wniosku ]áRĪRQym przez ZleceniobiorcĊ w dniu 11.01.2022 r.  
z XZ]JOĊGQLeniem aktualizacji kosztorysu, poprzez przekazanie dotacji celowej,  
a ZleFHQLRELRUFD�]RERZLą]XMH�VLĊ�Z\NRQDü�zadanie z zakresu rozwoju sportu 
PDMące na celu VWZRU]HQLD�RSW\PDOQ\FK�ZDUXQNyZ�]DSHZQLDMąF\FK�XF]QLRP�
harmonijn\�UR]ZyM�IL]\F]ny��SUDZLGáRZ\�UR]Zyj L�NV]WDáWRZDQLH�FHFK�SV\FKLF]Q\FK�
i motorycznych, podniesienie funkcjonalnego rozwoju organizmu ucznia do 
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SR]LRPX�XPRĪOLZLDMąFHJR�RVLąJQLĊFLH�PLVWU]RVWZD�VSRUWRZHJR��MDN�UyZQLHĪ�
UR]ZLMDQLH�L�HNVSRQRZDQLH�]DLQWHUHVRZDĔ�RUD]�X]GROQLHĔ�Uuchowych w formach 
sSRUWRZHM�DNW\ZQRĞFL�UXFKRZHM�QD�ZDUXQNDFK�RNUHĞORQ\FK�w niniejszej umowie. 

2. =DNUHV�ZVSDUFLD�ILQDQVRZHJR��R�NWyU\P�PRZD�Z�QLQLHMV]HM�XPRZLH��obejmuje 
KDUPRQRJUDP�UHDOL]DFML�]DGDQLD��VNDONXORZDQH�NRV]W\�]DGDQLD�RUD]�NZRWĊ�
dofinansowania. 

3. Wykonanie umowy nastąSL�]�FKZLOą�]DDNFHSWRZDQLD�SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�
sprawozdania NRĔFRZHJo, o NWyU\P�PRZD�Z�����XVW���. 

4. Wniosek oraz aktualizacja kosztorysu, o NWyUym mowa w ust. 1, stanowią 
]DáąF]QLN�GR�QLQLHMV]HM�umowy. 

� 2. 
6SRVyE�Z\NRQDQLa zadania  

1. Termin realizacji zadaniD�XVWDOD�VLĊ�od dnia 13.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
2. Termin poniesienLD�Z\GDWNyZ�XVWDOD�VLĊ�� 

1) dla ĞURGNyZ�SRFKRG]ąF\FK�z dotacji: 
od dnia 19 stycznia 2022 r.,  
do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

2) dla LQQ\FK�ĞURGNyZ�ILQDQVRZ\FK: 
od dnia 13 stycznia 2022 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. =OHFHQLRELRUFD�]RERZLą]XMH�VLĊ�Z\NRQDü�]DGDQLe zgodnie z wnioskiem,  
z XZ]JOĊGQLHQLHP�DNWXDOL]DFML�NRV]WRU\VX. 

4. ZleceniobiorFD�]RERZLą]XMH�VLĊ�GR�Z\NRU]\VWDQLD�SU]HNazanej dotacji zgodnie z 
FHOHP��QD�MDNL�Mą�X]\VNDá, i na warunkach okUHĞORQ\FK�QLQLHMV]ą�XPRZą��'RW\F]\�
WR�WDNĪH�HZHQWXDOQ\FK�SU]\FKRGyZ�XzyskaQ\FK�SU]\�UHDOL]DFML�XPRZ\��NWyU\FK�
QLH�PRĪQD�E\áR�SU]HZLG]LHü�SU]\�NDONXORZDQLX�ZLHONRĞFL�GRWDFML��RUD]�RGVHWHN�
EDQNRZ\FK�RG�SU]HND]DQ\FK�SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�ĞURdNyZ��NWyUH�QDOHĪ\�
w\NRU]\VWDü�Z\áąF]QLH�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDQLD� 

� 3. 
:\VRNRĞü�GRWDFML�Z�FaáNRZitym koszcie zadania 

1. =OHFHQLRGDZFD�]RERZLą]XMH�VLĊ�GR�SU]HND]DQLD�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDQLD�NZRWĊ�
dotacji Z�Z\VRNRĞFi 416 000,00 ]á (czterysta V]HVQDĞFLH tysiĊF\ ]áRtych), na 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy:   
Z�QDVWĊSXMąF\�VSRVyE� 

x I transza Z�Z\VRNRĞFL�116 000����]á (sto szesnaĞFLH�W\VLĊF\ záRW\FK�  
w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy, 

x II transza Z�Z\VRNRĞci 100 000����]á (VWR�W\VLĊF\ ]áRW\FK� w terminie 7 
dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania 
F]ĊĞFLRZHJR� 
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x III transza Z�Z\VRNRĞFL�100 000����]á (VWR�W\VLĊF\ ]áRW\FK� w terminie 7 
dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania 
F]ĊĞFLRZego. 

x IV transza Z�Z\VRNRĞFL�100 000����]á (VWR�W\VLĊF\ ]áRW\FK� w terminie 7 
dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania 
F]ĊĞFLRZHJR� 

2. Warunkiem teUPLQRZHM�Z\SáDW\�NROHMQej transzy MHVW�]áRĪHQLH�SU]Hz 
=OHFHQLRELRUFĊ�VSrawozdania F]ĊĞFiowego QDMSyĨniej do dnia 25 kwietnia, 25 
OLSFD�L����SDĨG]LHUQLND�2022 r. oraz sprawdzenie, rozliczenie i zaakceptowanie 
JR�SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�Z�]DNUHVLH�Z\GDWNRZDQLD�SRSU]HGQLHM�WUDQV]\� 

3. ZleceniobioUFD�RĞZLDGF]D��ĪH�MHVW�MHG\Q\P�SRVLDGDF]HP wskazanego w ust. 1 
rachunkX�EDQNRZHJR�L�]RERZLą]XMH�VLĊ�GR�XWU]\PDQLD�ZVND]DQHJR�SRZ\Īej 
UDFKXQNX�QLH�NUyFHM�QLĪ�GR�FKZLOL�GRNRQDQLD�RVWDWHF]Q\FK�UR]OLF]HĔ ze 
ZleceniodawFą��ZynikająF\FK�]�XPRZ\� 

4. Zleceniobiorca zRERZLą]XMH�VLĊ�GR�SU]HND]DQLD�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDQLD ĞUodki 
finansowe ZáDVQH Z�Z\VRNRĞFL: 151 000,00 ]á (VWR�SLĊüG]LHVLąW jeden tysiĊF\ 
záRW\FK). 

5. &DáNRZLW\�NRV]W�]DGDQLD��VWDQRZL�VXPĊ�NZRW�GRWDFML�oraz ĞURGNyZ�ILnansowych 
ZáDVQ\FK� R�NWyU\FK�PRZD�Z�XVt. 1 i 4, i wynosi 567 000,00 ]á (SLĊüVHW 
V]HĞüG]LHVLąW�siedem tysiĊF\ ]áRtych). 

��4. 
3URFHQWRZ\�XG]LDá�GRWDFML�Z�NRV]WDFK�]DGDQLD� 

1. Zleceniobiorca jest ]RERZLą]DQ\�]DFKRZDü�SURFHQWRZ\�XG]LDá�GRWDFML��R NWyU\P�
mowa w ust. 2, Z�FDáNRZLW\FK�NRV]WDFK�]DGDQLD��R�NWyU\FK�PRZD�w � 3 ust.5. 

2. 3URFHQWRZ\�XG]LDá�GRWDFML�Z�FDáNRZLW\FK�NRV]WDch zadDQLD�Z\QRVL�QLH�ZLĊFHM�QLĪ: 
73,37% 

��5. 
Dokumentacja finansowo-NVLĊJRwa L�HZLGHQFMD�NVLĊJRZD 

1. =OHFHQLRELRUFD�MHVW�]RERZLązany do prowadzenia wyodUĊEQLRQHM�GRNXPHQWDFML�
finansowo-NVLĊJRZHM�L�HZLGenFML�NVLĊJRZHM�]DGDQLD��]JRGQLH�]�]DVDGDPL�
Z\QLNDMąF\PL�z ustawy z dnia ���ZU]HĞQLD������U��R�UDFKXQNRZRĞFL��Dz. U.  
z 2021 poz. 217 ze zm.���Z�VSRVyE�XPRĪOLZLDMąF\�LGHQW\ILNDFMĊ�SRV]F]HJyOQ\FK�
operacji ksiĊJRZ\FK�� 

2. .DĪG\�GRNXPHQW�ILQDQVRZ\�Z�FDáRĞFL�]�GRWacji powinien b\ü�RSLVDQ\��
Ä6ILQDQVRZDQR�z dotacji Gminy MilanyZHN´� 

3. Dokument finansowy ]�F]ĊĞFL�GRWDFML�L�]�LQQ\FK�ĨUyGHá�SRZLQLHQ wVND]\ZDü�
ĨUyGáR�ILQDQVRZDQLD�Z�RGSRZLHGQLFK�F]ĊĞFiach. 

4. Zleceniobiorca zobRZLą]XMH�VLĊ�GR�SU]HFKRZ\ZDQLD�GRNXPHQWDFML�]ZLą]anej  
]�UHDOL]DFMą�]DGDQLD�SU]H]���ODW��OLF]ąF�RG�SRF]ąWku roku QDVWĊSXMąFHJR�SR�URNX�� 
Z�NWyU\P�=OHFHQLRELRUFD UHDOL]RZDá�]DGDQLH� 



KS.426.1.3.2022.KS 

4 

� 6. 
2ERZLą]NL�LQIRUPDF\MQH�=OHFHQLRELRUF\ 

1. ZleceniobiRUFD�]RERZLą]XMH�VLĊ do informowania w wydawanych przez siebie 
wszystkich PDWHULDáDFK��SXEOLNDFMDFK��LQIRUPDFMDFK�GOD�PHGLyZ��RJáRszeniach 
RUD]�Z\VWąSLHQLDFK�SXEOLF]Q\FK�GRW\F]ąF\FK�UHDOL]RZDQHJR�]DGDQLD�oraz 
stosowanie do jego charakteru, na ustawionej w miejscu realizacji tablicy 
LQIRUPDF\MQHM��ĪH ]DGDQLH�MHVW�ZVSyáILQDQVRZDQe ]H�ĞURGNyZ�RWU]\PDQ\FK�RG�
Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorca zoERZLą]XMH�VLĊ�GR�XPLHV]F]DQLD�ORJR�=OHFHQLRGDZF\�QD�
ZV]\VWNLFK�PDWHULDáacK��Z�V]F]HJyOQRĞFL�SURPRF\MQ\FK��LQIRUPDF\MQ\FK��
szkoleniowych i edukac\MQ\FK��GRW\F]ąF\FK�UHDOL]RZDQHJR�]DGDQLD�RUD]�
zakuSLRQ\FK�ĞURGNDFK�WUZDá\FK��SURSRUFMRQDOQLH�GR�ZLHONRĞFi innyFK�R]QDF]HĔ�� 
Z�VSRVyE�]DSHZQLDMąF\�MHJR�GREUą�ZLGRF]QRĞü� 

� 7. 
Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy 

Zleceniobiorca XSRZDĪnia ZleceniodawFĊ�GR rozpowszechniania w dowolnej formie,  
w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwĊ oraz adres 
Zleceniobiorcy, przedmiot i cel, QD�NWyU\�SU]\]QDQR�ĞURGNL��RUD] informacji o 
Z\VRNRĞFL�SU]\]QDQ\FK�ĞURGNyZ� 

��8. 
Kontrola zadania  

1. ZlecHQLRGDZFD�VSUDZXMH�NRQWUROĊ�SUDZLGáRZRĞFL�Z\NRQ\ZDQLa zadania przez 
=OHFHQLRELRUFĊ��w tym wydatkowania przeka]DQHM�GRWDFML�RUD]�ĞURGNyZ��R�NWyU\FK�
PRZD�Z�����XVW� 3. .RQWUROD�PRĪH�E\ü�przeprowadzona w toku realizacji zadania 
oraz po jeJR�]DNRĔF]HQLX�do czDVX�XVWDQLD�RERZLą]NX��R�NWyU\P�PRZD�Z ��� 
ust. 4. 

2. W UDPDFK�NRQWUROL��R�NWyUHM�PRZD�Z�XVW�����RVRE\�XSRZDĪQione przez 
=OHFHQLRGDZFĊ�PRJą�EDGDü�GRNXPHQW\�L�LQQH�QRĞQLNL�LQIRUPDFML��NWyUH mDMą�OXE�
PRJą�PLHü�]QDF]HQLH�GOD�RFHQ\�SUDZLGáRZRĞci wykonywania zadania, oraz 
ĪąGDü�XG]LHOHQLD�XVWQLH�OXE�QD�SLĞPLH�LQIRUPDFML�GRW\F]ąF\FK�Z\NRQDQLD�]DGDQLD��
Zleceniobiorca na ĪądDQLH�NRQWUROXMąFHJR�MHVW�]RERZLą]DQ\�GRVWDUF]\ü�OXE�
XGRVWĊSQLü�GRNXPHQW\�L inQH�QRĞQLNL�LQIRUPDFML�RUD]�XG]LHOLü�Z\MDĞQLHĔ� 
i informacji w terminiH�RNUHĞORQ\P�SU]H]�NRQWUROXMąFHJR� 

3. Prawo kontroli przyVáXJXMH�RVRERP�XSRZDĪQLRQ\P�SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�
]DUyZno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. 

4. O wynikach koQWUROL��R�NWyUHM�PRZD�Z�XVW�����=OHFHQLRGDZFD�SRLnformuje 
ZleceniobioUFĊ��D�Z�SU]\SDGNX�VWZLHUG]HQLD�QLHSUDZLGáRZRĞFL�SU]HNDĪH�PX�
wnioski L�]DOHFHQLD�PDMąFH�QD�FHOX�LFK�XVXQLĊcie. 
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5. =OHFHQLRELRUFD�MHVW�]RERZLą]DQ\�Z�WHUPLQLH�QLH�GáXĪV]\P�QLĪ����GQL�
kalendarzowych RG�GQLD�RWU]\PDQLD�ZQLRVNyZ�L�]DOHFHĔ��R�NWyU\FK�PRZD�Z�XVW��
4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy. 

6. :�SU]\SDGNX�QLH]DVWRVRZDQLD�VLĊ�GR�]DOHFHĔ��=OHFHQiobiRUFD�]DSáDFL�NDUĊ�
XPRZĊ�Z\VRNRĞFL����NZRW\�RWU]\PDQHM�GRWDFML� 

� 9. 
2ERZLązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy 

1. =OHFHQLRGDZFD�PRĪH ZH]ZDü�GR�]áRĪHQLD�VSUDZR]GDQLa c]ĊĞFiowego  
z wykonywania zadania. SprawR]GDQLH�SRZLQQR�]RVWDü�GRVWDUF]RQH�Z�WHUPLQLH 
30 dni kalendarzowych RG�GQLD�GRUĊF]HQLD�Zezwania. 

2. 6SUDZR]GDQLH�NRĔFRZH�]�Z\NRQDQLD�]Ddania powinno ]DZLHUDü�RSLV�Z\NRQDQLD�
zadania i terPLQRZRĞü�MHJR�UHDOL]DFML�RUD]�]HVWDZLHQLH�Z\GatkyZ wg danych 
RNUHĞORQ\FK�w umowie L�E\ü�]áRĪRQH SU]H]�=OHFHQLRELRUFĊ w terminie 30 dni 
kalendarzowych RG�GQLD�]DNRĔF]HQLD�UHDOizacji zadania, R�NWyU\P�PRZD�Z � 2 
ust. 1. 

3. -HĪHOL�GDQ\�NRV]W�ILQDQVRZDQ\�]�GRWDFji wykazany w sprawozdaniu z realizacji 
]DGDQLD�QLH�MHVW�Uywny z kosztem oNUHĞORQ\P�Z�RGSRZLHGQLHM�SR]\FML�NRV]WRU\VX��
to uznaje siĊ�JR�]D�]JRGQ\�z kosztorysem wtedy, gdy niH�QDVWąSLáR�MHgo 
]ZLĊNV]HQLH�R wiĊFHM�QLĪ�10%.  

4. .DĪGD�]PLDQD pozycji kosztorysu od 10% do 30% wymaga pisemnego 
powiadomienia Zleceniodawcy o okoliF]QRĞFLDFK�X]DVDGQLDMąF\FK�WĊ�]PLDQĊ� 
]�]DáąF]RQ\P�]DNWXDOL]RZDQ\P kosztorysem oraz pisemnej zgody Burmistrza 
MLDVWD�0LODQyZND�QD�]PLDQĊ�L�SRGSLsanie aneksu do niniejszej umowy. Kwota 
RJyOQD�GRILQDQVRZDQLD�QLH�PRĪH�XOHF�]PLDQLH� 

5. 2ERZLą]HN��R�NWyU\P�PRZa w � 4 ust. 1, XZDĪD�VLĊ�]D�]DFKRZDQ\��MHĪHOL�
SURFHQWRZ\�XG]LDá�GRWDFji��R�NWyU\P�PRZD�Z���� XVW�����Z�FDáNRZLW\P�koszcie 
]DGDQLD�GRWDFML�QLH�]ZLĊNsz\�VLĊ. 

6. Przekroczenie OLPLWyZ��R�NWyU\FK�PRZD�Z�ust. 3 i 4��XZDĪD�VLĊ�]D�SREUDQLH�GRWDFML� 
w nadmiernej wysoNRĞci. 

7. ZlecenioGDZFD�PD�SUDZR�ĪąGDü��DE\�=OHFHQLRELRUFD��Z�Z\]QDF]RQ\m terminie, 
SU]HGVWDZLá�GRGDWNRZH�LQIRUPDFMH�L Z\MDĞQLHQLD�GR�VSUDZR]GDQLD��R�ktyU\P�
mowa w ust. 1 i 2.  

8. :�SU]\SDGNX�QLH]áRĪHQLD sprawozGDĔ��R�NWyUych mowa w ust. 1 i 2, 
Zleceniodawca wzywa pisemnie ZlHFHQLRELRUFĊ�GR�LFK�]áRĪHQLD� 

9. W przypadku niezastosowania VLĊ�GR�ZH]ZDQLD��=OHFHQLRELRUFD�]DSáDFL�NDUĊ�
XPRZQą�w Z\VRNRĞFL�10% (od kwoty dotacji) NZRW\�RNUHĞORQHM�Z�����XVW���. 

10. NiezasWRVRZDQLH�VLĊ�GR�ZH]ZDQLD�PRĪH�E\ü�SRGVWDZą�RGVWąSLHQLD�RG�umowy 
przez ZlHFHQLRGDZFĊ� 

11. 'RVWDUF]HQLH�VSUDZR]GDQLD�NRĔFRZHJR�MHVW�Uywnoznaczne z udzieleniem 
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, 
PDWHULDáDFK�LQIRUPDF\MQ\FK�i promocyjnych oraz innych dokumentach 
XU]ĊGRZ\FK� 
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���0. 
Zwrot ĞrodNyZ�ILQDQVowych 

1. 3U]HND]DQH�ĞURGNL�ILQDQVRZH�]�GRWDFML��RNUHĞORQH�Z � 3 ust. 1, Zleceniobiorca 
MHVW�]RERZLą]DQ\�Z\NRU]\VWDü�QLH�SyĨQLHM QLĪ�GR�dnLD�]DNRĔF]enia realizacji 
zadania, R�NWyU\P�PRZD Z�����XVW��� tj. 31 grudnia 2022 r. .ZRWĊ�GRWDFML�
niewykorzystaQą�w terminie, =OHFHQLRELRUFD�MHVW�]RERZLą]DQ\ ]ZUyFLü�
odpowiednio w terminie 15 dni kalendarzowych RG�GQLD�]DNRĔF]HQLD�UHDOL]DFML�
zadania, o NWyU\P�PRZD�Z�����XVW���� 

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
Zleceniodawcy o numerze: 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905. 

3. Od niewykorzystanej kwoty dotaFML�]ZUyFRQHM�SR�WHUPLQLH��R NWyU\P�PRZD� 
Z�XVW�����QDOLF]DQH�Vą�RGVHWNL w Z\VRNRĞFL�RNUHĞORQHM�MDN�GOD�]DOHJáRĞFL�
podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: 
95 1020 1026 0000 1002 0263 4905. 

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacjL��SRGOHJDMą�
zwrotowi na rachunek bankowy ZleFHQLRGDZF\�QD�]DVDGDFK�RNUHĞORQ\FK� 
w ust. 1-3. 

5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej Z\VRNRĞFL��R�NWyUHM�PRZD�Z���� ust. 6, 
naliczane Vą�RGVHWNL�]JRGQLH�]�SUzepisami o finansach pXEOLF]Q\FK��Z�Z\VRNRĞFL�
okreĞlonej MDN�GOD�]DOHJáRĞFL�SRGDWNRZ\FK�L�SU]HNazywane na rachunek bankowy 
Zleceniodawcy o numerze: 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905. 

� 11. 
5R]ZLą]DQLH�XPRZ\�]D�SRUR]XPieniem Stron 

1. 8PRZD�PRĪH�E\ü�UR]ZLą]DQD�Qa mocy porozumienia Stron w przypadku 
Z\VWąSLenia RNROLF]QRĞFL��]D�NWyUH�6WURQ\�QLH�SRQRV]ą�RGSowLHG]LDOQRĞFL��D�NWyUH�
XQLHPRĪOLZLDMą�Z\NRQ\ZDQLH�XPRZ\� 

2. :�SU]\SDGNX�UR]ZLą]DQLD�XPRZ\�VNXWNL�ILQDQVRZH�L�HZHQWXDOQ\�]ZUot ĞURGNyw 
ILQDQVRZ\FK�6WURQ\�RNUHĞOą�Z�protokole. 

� 12. 
2GVWąpienie od umowy przez ZlecenLRELRUFĊ 

1. =OHFHQLRELRUFD�PRĪH�RGVWąSLü�RG�XPRZy do dnia przekazania dotacji,  
Z�SU]\SDGNX�Z\VWąSLHQLD�RNROLF]QRĞFL�XQLHPRĪOLZLDMąF\FK�Z\NRQDQLH�XPRZ\� 

2. W przypadku odstąSLHnia pr]H]�=OHFHQLRELRUFĊ�RG�Z\NRQDQLa umowy po 
przekazaniu SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�GRtacji, =OHFHQLRGDZF\�SU]\VáXJXMe kara 
umowna w wysokoĞFL�10% kwoty SU]HND]DQHM�GR�GQLD�RGVWąSLHQLD�SU]H]�
=OHFHQLRELRUFĊ�RG�XPRZ\�VWRVRZQLH�GR ����XVW���. 
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� 13. 
5R]ZLą]DQLe umowy przH]�=OHFHQLRGDZFĊ 

1. 8PRZD�PRĪH�E\ü�UR]ZLą]DQD�SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�]H�VNXWNLHP 
natychmiastowym w przypadku: 
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 
2) QLHWHUPLQRZHJR�RUD]�QLHQDOHĪ\WHJR�Z\NRQ\ZDQLD�XPRZ\��Z�V]F]HJyOQRĞFL�

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na 
podstawie wyniNyZ�NRQWUROL RUD]�RFHQ\�UHDOL]DFML�ZQLRVNyZ�L�]DOHFHĔ�
pokontrolnych;  

3) SU]HND]DQLD�SU]H]�=OHFHQLRELRUFĊ�F]ĊĞFL�OXE�FDáRĞFL�GRWDFML�RVRELH�WU]HFLHM��
PLPR�ĪH�QLH�SU]HZLGXMe tego niniejsza umowa; 

4) QLHSU]HGáRĪHQLD�SU]H]�=OHFHQLRELRUFĊ�VSUDZR]GDQLD z wykonania zadania  
w terminie i QD�]DVDGDFK�RNUHĞORQ\FK�Z�QLQLHMV]HM�XPowie; 

5) RGPRZ\�SRGGDQLD�VLĊ�SU]H]�=OHFHQLRELRUFĊ�NRQWUROL�DOER�QLH�GRSURZDG]HQLD�
SU]H]�=OHFHQLRGDZFĊ�Z�WHUPLQLH�RNUHĞORQ\P�GR�usuniĊcia stwierdzonych 
QLHSUDZLGáRZRĞFL� 

2. Zleceniodawca, rR]ZLą]XMąF�XPRZĊ��RNUHĞOL�NZRWĊ�GRWDFML�SRGOHJDMąFą�]ZURWRZL�
w wyniku stwierG]HQLD�RNROLF]QRĞFL��R�NWyU\FK�PRZD�Z�XVW�����ZUD]�]�RGVHWNDPL�
Z�Z\VRNRĞFL�RNUHĞORQHM�MDN�GOD�]DOHJáRĞFL�SRGDWNRZ\FK��QDOLczanymi od dnia 
przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwĊ�L�QXPHU�UDFKXQNX�EDQNowego, 
QD�NWyU\�QDOHĪ\�GRNRQDü�ZSáDW\� 

3. W przypaGNX�QLHXLV]F]HQLD�Z�WHUPLQLH�RNUHĞORQ\P�Z�XVW����NZRW\�GRWDFML�
SRGOHJDMąFHM�]ZURWRZL�ZUD]�]�RGVHWNDPL, od kwoty tej naliczD�VLĊ odsetki  
Z�Z\VRNRĞFL�RNUHĞORQHj MDN�GOD�]DOHJáRĞFL�SodatkoZ\FK��SRF]ąZV]\�RG�GQLD�
QDVWĊSXMąFHJR�SR�XSá\ZLH�WHUPLQX�]ZURWX dotacji��RNUHĞORQHJR�Z�XVW���� 

� 14. 
)RUPD�SLVHPQD�RĞZLDGF]HĔ 

1. :V]HONLH�]PLDQ\��X]XSHáQLHQLD�L�RĞZLDGF]HQLD�VNáDGDQH�Z�]ZLą]NX�]�Qiniejs]ą�
XPRZą�Z\PDJDMą�SRG�U\JRUHP QLHZDĪQRĞFL�]DZDUFLD�w formie pisemnej aneksu. 

2. WszeONLH�ZąWSOLZRĞFL�]ZLą]DQH�]�UHDOL]DFMą�QLQLHMszHM�XPRZ\�Z\MDĞQLDQH�EĊGą�Z�
formie pisemnej. 

� 15. 
2GSRZLHG]LDOQRĞü�ZREHF�RVyE�WU]HFLFK 

1. ZleceniobiorcD�SRQRVL�Z\áąF]Qą�RGSRwiedziDOQRĞü�ZREHF�RVyE�WU]HFLFK�]D 
V]NRG\�SRZVWDáH�w zwią]NX�]�UHDOL]DFMą�]DGDQLD�� 

2. Zleceniobiorca RĞZLDGF]D��ĪH�]RERZLą]XMH�VLĊ�Z\peáQLü�ZV]HONLH�QDáRĪRQH�QD�QLHJR�
MDNR�QD�$GPLQLVWUDWRUD�GDQ\FK�RVRERZ\FK�0LHV]NDĔFyZ�*PLQ\�0LODQyZHN� 
(w zakresie przewidzianym w XPRZLH��RERZLą]NL�QD�PRF\�Ro]SRU]ąG]HQLD�
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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w sprawie ochrRQ\�RVyE�IL]\F]Q\FK�Z�]ZLą]NX�]�SU]HWZDU]DQLHP�GDQ\FK�
osobowych i w sprawie swobodnego przeSá\ZX�WDNLFK�Ganych oraz uchylenia 
dyUHNW\Z\�������:(��RJyOQH�UR]SRU]ąG]HQLH�R�RFKURQLH�GDQ\FK��L�E\ü�Z�VWDQLH�
wykazDü�LFK�Z\SHáQLHQLH�*PLQLH�0LODQyZHN. 

3. Zleceniobiorca RĞZLDGF]D��ĪH�]RERZLą]XMH�VLĊ�Z\SHáQLü�RERZLą]NL�LQIRUPDF\MQH�
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wREHF�RVyE�IL]\cznych, RG�NWyU\FK�GDQH�
osobowe bezSRĞUHGQLR�OXE�SRĞUHGQLR�SR]\VNDá�Z�FHOX�]DZDUFLD�L�Zykonania 
niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowLązany jest do podpisania umowy powierzenia 
SU]HWZDU]DQLD�GDQ\FK�RVRERZ\FK��Z�]ZLą]NX�]�W\P��Īe jest Administratorem 
danych osobowych 0LHV]NDĔFyZ�*PLQ\�0LODQyZHN� ELRUąF\FK XG]LDá  
w przedmiocie realizowanego zdania publicznego SU]HG�UR]SRF]ĊFLHP�NRQWUROL�
przH]�*PLQĊ�0LODQyZHN� 

� 16. 
Ochrona danych osobowych  

1. BurmiVWU]�0LDVWD�0LODQyZND VSHáQLDMąF�RERZLą]HN�LQIRUPDF\MQ\�RNUHĞORny w 
rozSRU]ąG]HQLX�3DUODPHQWX�(XUopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
20���U��Z�VSUDZLH�RFKURQ\�RVyE�IL]\F]Q\FK�Z�]ZLą]ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego SU]HSá\ZX�WDNLFK�GDQ\FK�RUD]�uchylenia 
G\UHNW\Z\�������:(��RJylne rozpRU]ąG]HQLH�R�RFKURQLH�GDQ\ch) (Dz. Urz. UE L 119, 
s.1��GDOHM�52'2�LQIRUPXMH��ĪH: 
1) Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Burmistrz Miasta 

MiODQyZND��XO��7��.RĞFLXV]NL������5-����0LODQyZHN��H-mail: 
miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61. 

2) W sprawach GRW\F]ąF\FK�SU]HWZDU]DQLD�SU]H] nas danych osobowych 
Zleceniobiorcy oraz korzystDQLD�]�SUDZ�]ZLą]DQ\FK�]�RFKURQą�GDQ\FK�
osobowych Zleceniobiorca PRĪH�NRQWDNWRZDü�VLĊ�]�,QVSHNWRUHP�2FKURQ\�
Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492.  

3) Dane osobowe Zleceniobiorcy��Z�W\P�UyZQLHĪ�MHĪHOL�EĊdzLH�WR�QLH]EĊGQH�GDQH�
UHSUH]HQWDQWyZ��SHáQRPRFQLNyZ�OXE�SUDFRZQLNyZ�Zleceniobiorcy��D�WDNĪH�LQQ\FK�
RVyE�ZVND]DQ\FK�Z�XPRZie EĊdziHP\�SU]HWZDU]Dü�Z�FHOX�UHDlizacji umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4) :�]ZLą]NX�z przetwarzaniem danycK�Z�FHODFK�R�NWyU\FK�PRZD w pkt. 3 
odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy EĊGą�RUJDQ\�ZáDG]\�SXEOLF]QHM�
RUD]�SRGPLRW\�Z\NRQXMąFH�]DGDQLD�SXEOLFzne lub G]LDáDMąFH�QD�]OHFHQLH�
orgDQyZ�ZáDG]\�SXEOLF]QHM, w zakresie i Z�FHODFK��NWyUH Z\QLNDMą�]�SU]HSLVyZ�
pRZV]HFKQLH�RERZLą]XMąFHJo SUDZD�RUD]�RVRE\�SRVLDGDMąFH�GRVWĊS�GR�
informacji publicznej w trybie ustawy R�GRVWĊSQLH�GR�LQIRUPDFML�SXEOLF]QHM�� 
w przypadku w NWyU\P�QLH�]DFKRG]L�SRGVWawa do ograniczenia doVWĊSX�
zgodnie z art. 5 ustawy R�GRVWĊSLH�GR�LQIRUPDFML publicznej z dnia 6 wrzeĞQLD�
2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).  

mailto:miasto@milanowek.pl
mailto:abi@grodzisk.pl
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5) :�]ZLą]NX�]�SU]HWZDU]DQLHP�GDQ\FK�RVRERZ\FK�Zleceniobiorcy SU]\VáXJXMą�
QDVWĊpująFe uprawnienia:  
a) SUDZR�GRVWĊSX�do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych, 
b) SUDZR�GR�ĪąGDQLD�VSURVWRZDQLD��SRSrawiania) danych osobowych ±  

w przypadku JG\�GDQH�Vą�QLHSUDZLGáRZH�OXE�QLHNRPSOHWQH, 
c) SUDZR�GR�ĪąGDQLD�XVXQLĊFLD�GDQ\FK�RVRbowych (QLH�GRW\F]\�SU]\SDGNyZ�

okrHĞORQ\FK�w Art. 17 ust. 3 RODO), 
d) prawo do ĪąGDQLD�RJraniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

6) Dane osobowe Zleceniobiorcy QLH�EĊGą�SU]HND]DQH�GR�paĔVWwa 
WU]HFLHJR�RUJDQL]DFML�PLĊG]ynarodowej. 

7) Dane Zleceniobiorcy EĊGą�przechowywane pU]H]�RNUHV�Z\QLNDMąF\�]�FHOyZ�
przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  
Z�]DNUHVLH�Z\PDJDQ\P�SU]H]�SU]HSLV\�SRZV]HFKQLH�RERZLą]XMąFHJR�SUDZD�
tj. przez czas trwania umowy oraz przez 10 lat OLF]ąF�RG�SRF]ąWNX�URNX�
QDVWĊSXMąFHJR�SR�URku, Z�NWyU\P�Zleceniobiorcy UHDOL]RZDá�SU]HGPLRt umowy. 

8) Zleceniobiorcy SU]\VáXJXMH�SUDZR�GR wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w sposobie L�WU\ELH�RNUHĞORQ\P�Z�SU]episach RODO oraz ustawy 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Adres organu 
QDG]RUF]HJR��3UH]HV�8U]ĊGX�2FKURQ\�'DQych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

9) Dane osobowe Zleceniobiorcy QLH�EĊGą�SU]HWZDU]DQH�Z�VSRVyE�
zautomatyzowany L�QLH�EĊGą�SURILORZDQH� 

2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. 
1LHSRGDQLH�GDQ\FK�RVRERZ\FK�SRZRGXMH�QLHPRĪOLZRĞü�zawarcia i realizacji 
umowy. 

3. Przez podpisanie niniejszej XPRZ\�:\NRQDZFD�Z\UDĪD�]JRGĊ�L�QLH�ZQRVL�
]DVWU]HĪHĔ��FR�GR�SU]HWZDU]DQLD�GDQ\ch RVRERZ\FK�SU]H]�SXEOLNDFMĊ�
SU]HGPLRWRZHM�XPRZ\�Z�SRVWDFL�VNDQX�MHM�WUHĞFL�ZUD]�]�MHM�QXPHUHP��
V]F]HJyáRZ\P�]DNUHVHP�SUDc, datą�]DZDUFLD��áąF]Qą�ZDUWRĞFLą�RUD]�QD]Zą� 
i adresem NRQWUDKHQWD��]�NWyU\P�]RVWDáD�]DZDUWD��Z�SXEOLF]Q\P�UHMHVWU]H�XPyZ�
prowadzonym pU]H]�%XUPLVWU]D�0LDVWD�0LODQyZND�L�SXEOLNRZDQ\P�Z�%LXOHW\QLH�
,QIRUPDFML�3XEOLF]QHM�0LDVWD�0LODQyZND��3U]HWZDU]DQLH�GDQ\Fh osobowych 
RGE\ZD�VLĊ�]JRGQLe z rR]SRU]ąG]HQLHP�3DUODPHntu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

� 17.  
Zapewnieni GRVWĊSQRĞFL�RVRERP�]H�V]F]HJyOQ\PL�SRWU]HEDPL 

1. Zleceniobiorca w ramach realizacji niniejszej umowy MHVW�]RERZLą]DQ\�GR�
]DSHZQLHQLD�GRVWĊSQRĞFL�RVRERP�]e V]F]HJyOQ\PL potrzebami, zgodnie  
]�WHPDW\Ną�]DGDQLD�publicznego��Z�RNUHVLH�RNUHĞORQ\P�Z�art. 6 ust. 1, 2 i 3 

mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu GRVWĊSQRĞFL osobom ze 
V]F]HJyOQymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.). 

2. W indywidualnym przypadku��MHĪHOL�=OHFHQLobiorca nie jest w stanie,  
w szczHJyOQRĞFL�]H�Z]JOĊGyZ�WHFKQLF]Q\FK�OXE�SUDZQ\FK��]DSHZQLü�GRVWĊSQRĞFL�
RVRERP�]H�V]F]HJyOQ\PL�SRWU]HEDPL�Z�]DNUHVLH��R�NWyU\P�PRZD�Z�art. 6 pkt. 1, 
2 i 3 ustawy, Podmiot MHVW�]RERZLą]DQ\�]DSHZQLü�WDNLHj osobie GRVWĊS�
alternDW\ZQ\��R�NWyU\P�PRZD�Z�art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnieniu GRVWĊSQRĞFL osobom ze V]F]HJyOQymi potrzebami (Dz. U. z 2020 
poz. 1062 ze zm.). 

� 18.  
Postanowienia NRĔFRwe 

1. :�]DNUHVLH�QLHXUHJXORZDQ\P�XPRZą�VWRVXMH�VLĊ�SU]episy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
305 ze zm.) oraz uFKZDá\�QU�����;,,����5DG\�0LDVWD�0LODQyZND�GQLD����
listopada 2011 r. w sprawie: oNUHĞOHQLD�ZDUXQNyZ�L�WU\EX�ILQDQsowania rozwoju 
VSRUWX�QD�WHUHQLH�*PLQ\�0LODQyZHN��']LHQQLN�8U]ĊGRZ\�:RMHZyG]WZD�
Mazowieckiego nr 235 z dnia 22 grudnia 2011 r., poz. 8251). Zleceniobiorca 
RĞZLDGF]D��ĪH�]QDQH�PX�Vą�RERZLą]NL�Z\QLNDMące ]�SU]HSLVyZ�SUDZD� 

2. ZlHFHQLRELRUFD�RĞZLDGF]D��ĪH�RVREy, ktyUH�SRGSLVXMą�QLQLHMV]ą�XPRZĊ�Vą�
uprawnione do reprezentowania Zleceniobiorcy i podpisywania w jego imieniu,  
a stan faktyczny i prawny w t\P�]DNUHVLH�XMDZQLRQ\�Z�]DáąF]Rnym do wniosku 
odpisie (wypisie) z jego aktu rejesWUDF\MQHJR��QLH�XOHJá\�]PLDQLH�po dacie jego 
wystawienia przez organ rejestrowy. W razie jakiejkolwiek zmiany Zleceniobiorca 
]RERZLą]XMĊ�VLĊ�GR�QLH]ZáRF]QHJR�SRLQIRUPRZania o W\P�=OHFHQLRGDZFĊ� 

� 19. 

(ZHQWXDOQH�VSRU\�SRZVWDáH�Z�]ZLązku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej 
umowy Strony EĊGą�VWDUDá\�VLĊ�UR]VWU]\JDü�SROXERZQLH��:�SU]\SDGNX�braku 
porozuPLHQLD�VSyU�]RVWDQLH�SRGGDQ\�SRG�UR]VWU]\JQLĊFLH�ZáDĞFLZHJR�]H�Z]JOĊGX�Qa 
siedzLEĊ�=OHFHQLRGDZF\�VąGX�SRZV]HFKQHJR� 

� 20. 

Umowa niniejszD�]RVWDáD�VSRU]ąG]RQD�w trzech jeGQREU]PLąF\FK�egzemplarzach,  
]�NWyU\FK�2 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egzemplarz otrzymuje 
Zleceniobiorca. 

/-/ Marek Dziewicki; /-/ Grzegorz Michalak   /-/ Piotr Remiszewski 

Zleceniobiorca:        Zleceniodawca: 
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Z$àĄCZNIKI: 

1. wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizacMĊ zadania z zakresu 
rozwoju sportu. 

2. zaktualizowany wniosek. 

3U]\JRWRZDáD��Katarzyna Stelmach 

Klasyfikacja buGĪHWRZD� 92695�2360 


