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UMOWA NR W/272/57/KS/57/22
o wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu,
22 roku , zawarta w dniu 19 stycznia 2022 r.
w
-822
, zwan dale
przez: Burmistrza
Pana Piotra Remiszewskiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika
- Pani Bo
,
a
, ul. Turczynek 8, 05-822
, numer w
tarostwa
Powiatu Grodziskiego 7, zwanym
eniobio
reprezentowanym przez
Prezesa
- Pana Marka Dziewickiego, Pesel:
oraz
Sekretarza - Pana Grzegorza Michalaka, Pesel:
.
Zleceniodawca i Zleceniobio
-

a nie wyga
i nie
w imieniu Zleceniobiorcy
wymagane zgody, zezwolenia i k
niniejszej umowy oraz jej wykonania.
nr 113/XII/11 Rady Miasta Milan
listopada 2011 r. w sprawie
Mazowieckiego nr 235 z dnia 22 grudnia 2011 r., poz. 8251). Strony zawier

1.
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca
22 roku ,
we wniosku
ym przez Zleceniobiorc w dniu 11.01.2022 r.
z
eniem aktualizacji kosztorysu, poprzez przekazanie dotacji celowej,
a Zle
zadanie z zakresu rozwoju sportu
ce na celu
harmonijn
ny
j
i motorycznych, podniesienie funkcjonalnego rozwoju organizmu ucznia do
1
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uchowych w formach
w niniejszej umowie.
obejmuje

s
2.
dofinansowania.
3. Wykonanie umowy nast
sprawozdania
o, o
4. Wniosek oraz aktualizacja kosztorysu, o
umowy.

.
ym mowa w ust. 1, stanowi

2.
a zadania
1. Termin realizacji zadani
od dnia 13.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Termin poniesien
1) dla
z dotacji:
od dnia 19 stycznia 2022 r.,
do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) dla
:
od dnia 13 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r.
3.
e zgodnie z wnioskiem,
z
.
4. Zleceniobior
azanej dotacji zgodnie z
, i na warunkach ok
zyska
d
w
3.
a

itym koszcie zadania

1.
dotacji
i 416 000,00 (czterysta
rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

tysi

tych), na

I transza
116 000
(sto szesna
z
w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy,
II transza
ci 100 000
(
w terminie 7
dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania

2
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III transza
100 000
(
w terminie 7
dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania
ego.
IV transza
100 000
(
w terminie 7
dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania
2. Warunkiem te

ej transzy
z
rawozdania
iowego
niej do dnia 25 kwietnia, 25
2022 r. oraz sprawdzenie, rozliczenie i zaakceptowanie

3. Zleceniobio
rachunk

wskazanego w ust. 1
ej
ze

Zleceniodaw
ynikaj
4. Zleceniobiorca z
finansowe
z
).
5.
siedem tysi

: 151 000,00

odki
jeden tysi

(

oraz
t. 1 i 4, i wynosi 567 000,00
tych).

nansowych
(

4.

1. Zleceniobiorca jest
mowa w ust. 2,
2.
73,37%

w

3 ust.5.

ch zad

:

5.
Dokumentacja finansowo-

wa

1.

zany do prowadzenia wyod
finansowoen
z ustawy z dnia
z 2021 poz. 217 ze zm.
operacji ksi
2.
acji powinien b
z dotacji Gminy Milan
3. Dokument finansowy
iach.
4. Zleceniobiorca zob
ku roku

Dz. U.

w
anej
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6.

1. Zleceniobi
wszystkich

do informowania w wydawanych przez siebie
szeniach
oraz
stosowanie do jego charakteru, na ustawionej w miejscu realizacji tablicy
e
Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zo
ac
szkoleniowych i edukac
zaku
i inny

7.
Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy
Zleceniobiorca
nia Zleceniodaw
rozpowszechniania w dowolnej formie,
w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adres
Zleceniobiorcy, przedmiot i cel,
informacji o

8.
Kontrola zadania
1. Zlec

oraz po je
ust. 4.
2. W

a zadania przez
w tym wydatkowania przeka
3.
przeprowadzona w toku realizacji zadania
do cz
ione przez
m
ci wykonywania zadania, oraz

Zleceniobiorca na

d
in

i informacji w termini
3. Prawo kontroli przy
no w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.
4. O wynikach ko
nformuje
Zleceniobio
wnioski
cie.
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5.
kalendarzowych
4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy.
6.
iobi

9.
zki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1.

ac
z wykonywania zadania. Spraw
30 dni kalendarzowych

iowego

ezwania.
dania powinno

2.
zadania i ter

atk
wg danych
w terminie 30 dni

w umowie
kalendarzowych
ust. 1.

izacji zadania,

3.

2

ji wykazany w sprawozdaniu z realizacji

wny z kosztem o
z kosztorysem wtedy, gdy ni
go
wi
10%.
4.
pozycji kosztorysu od 10% do 30% wymaga pisemnego
powiadomienia Zleceniodawcy o okoli
kosztorysem oraz pisemnej zgody Burmistrza
M
sanie aneksu do niniejszej umowy. Kwota
to uznaje si

5.

aw
ji
sz

6. Przekroczenie
w nadmiernej wyso
7. Zlecenio

4 ust. 1,
koszcie
.
ust. 3 i 4

ci.
m terminie,
kt

mowa w ust. 1 i 2.
8.

sprawoz
ych mowa w ust. 1 i 2,
Zleceniodawca wzywa pisemnie Zl
9. W przypadku niezastosowania
w
10% (od kwoty dotacji)
.
10. Niezas
umowy
przez Zl
11.
wnoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach,
i promocyjnych oraz innych dokumentach
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0.
Zwrot rod

owych

1.

2.
3.

4.

5.

3 ust. 1, Zleceniobiorca
dn
enia realizacji
tj. 31 grudnia 2022 r.

zadania,
niewykorzysta w terminie,
odpowiednio w terminie 15 dni kalendarzowych
zadania, o
Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy
Zleceniodawcy o numerze: 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905.
Od niewykorzystanej kwoty dota
w
podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze:
95 1020 1026 0000 1002 0263 4905.
Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacj
zwrotowi na rachunek bankowy Zle
w ust. 1-3.
Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej
ust. 6,
naliczane
zepisami o finansach p
okre lonej
azywane na rachunek bankowy
Zleceniodawcy o numerze: 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905.
11.
ieniem Stron

1.

a mocy porozumienia Stron w przypadku
ow

enia
2.

ot

w

protokole.
12.
pienie od umowy przez Zlecen
1.
2. W przypadku odst
przekazaniu
umowna w wysoko

y do dnia przekazania dotacji,
nia pr

a umowy po
e kara

tacji,
10% kwoty
.
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13.
e umowy prz
1.
natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2)
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na
podstawie wyni
pokontrolnych;
3)
e tego niniejsza umowa;
4)
z wykonania zadania
w terminie i
owie;
5)
usuni cia stwierdzonych
2. Zleceniodawca, r
w wyniku stwier
czanymi od dnia
owego,

przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazw
3. W przypa
j

, od kwoty tej nalicz
odatko
dotacji

odsetki

14.

1.

iniejs
w formie pisemnej aneksu.

2. Wsze
formie pisemnej.

sz

15.

1. Zleceniobiorc

wiedzi
w zwi

2. Zleceniobiorca

pe

(w zakresie przewidzianym w
Ro
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7

KS.426.1.3.2022.KS
w sprawie ochr
osobowych i w sprawie swobodnego prze
anych oraz uchylenia
dy
wykaz
.
3. Zleceniobiorca
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w
cznych,
osobowe bez
ykonania
niniejszej umowy.
4. Zleceniobiorca zobow zany jest do podpisania umowy powierzenia
e jest Administratorem
danych osobowych
w przedmiocie realizowanego zdania publicznego
prz
16.
Ochrona danych osobowych
1. Burmi
ny w
roz
opejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
20
ku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
uchylenia
lne rozp
ch) (Dz. Urz. UE L 119,
s.1
:
1) Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Burmistrz Miasta
Mi
5-mail:
miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61.
2) W sprawach
nas danych osobowych
Zleceniobiorcy oraz korzyst
osobowych Zleceniobiorca
Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492.
3) Dane osobowe Zleceniobiorcy
dz
Zleceniobiorcy
ie dzi
lizacji umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4)
z przetwarzaniem danyc
w pkt. 3
odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy
zne lub
org
, w zakresie i
p
o
informacji publicznej w trybie ustawy
w przypadku w
awa do ograniczenia do
zgodnie z art. 5 ustawy
publicznej z dnia 6 wrze
2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
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5)

Zleceniobiorcy
puj

e uprawnienia:
a)
do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych,
b)
rawiania) danych osobowych
w przypadku
,
c)
bowych (
okr
w Art. 17 ust. 3 RODO),
d) prawo do
raniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) Dane osobowe Zleceniobiorcy
pa wa
ynarodowej.
7) Dane Zleceniobiorcy
przechowywane p
przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
tj. przez czas trwania umowy oraz przez 10 lat
ku,
Zleceniobiorcy
t umowy.
8) Zleceniobiorcy
wniesienia skargi do organu
nadzorczego w sposobie
episach RODO oraz ustawy
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Adres organu
ych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
9) Dane osobowe Zleceniobiorcy
zautomatyzowany
2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy.
zawarcia i realizacji
umowy.
3. Przez podpisanie niniejszej
ch
c, dat
i adresem
prowadzonym p
h osobowych
ntu Europejskiego i Rady (UE)

ezr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
17.
Zapewnieni

1. Zleceniobiorca w ramach realizacji niniejszej umowy
e
potrzebami, zgodnie
publicznego
art. 6 ust. 1, 2 i 3

9
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ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
osobom ze
ymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.).
2. W indywidualnym przypadku
obiorca nie jest w stanie,
w szcz
art. 6 pkt. 1,
2 i 3 ustawy, Podmiot
j osobie
altern
art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu
osobom ze
ymi potrzebami (Dz. U. z 2020
poz. 1062 ze zm.).
18.
Postanowienia
1.

we

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 u
listopada 2011 r. w sprawie: o
sowania rozwoju

Mazowieckiego nr 235 z dnia 22 grudnia 2011 r., poz. 8251). Zleceniobiorca
ce
2. Zl
y, kt
uprawnione do reprezentowania Zleceniobiorcy i podpisywania w jego imieniu,
a stan faktyczny i prawny w t
nym do wniosku
odpisie (wypisie) z jego aktu rejes
po dacie jego
wystawienia przez organ rejestrowy. W razie jakiejkolwiek zmiany Zleceniobiorca
ania o
19.

umowy Strony
porozu
siedz

zku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej
braku
a

20.
Umowa niniejsz
w trzech je
egzemplarzach,
2 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egzemplarz otrzymuje
Zleceniobiorca.
/-/ Marek Dziewicki; /-/ Grzegorz Michalak
Zleceniobiorca:

/-/ Piotr Remiszewski
Zleceniodawca:
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Z

CZNIKI:
1. wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizac
rozwoju sportu.
2. zaktualizowany wniosek.

zadania z zakresu

Katarzyna Stelmach
Klasyfikacja bu

92695 2360
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