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UMOWA O Z��>/���:% ZADANIA PUBLICZNEGO, 
O <dMZz�, MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA  
2003 R. O ��/�B�>EK_�/ WK�zd<h PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  

zwanej dalej ͣƵƐƚĂǁČ͟ 
;ͣhŵŽǁĂ͟Ϳ 

nr W/272/162/PM/162/22 

pod ƚǇƚƵųĞŵ: ͣProwadzenie Miejsca �ŬƚǇǁŶŽƑĐŝ Lokalnej w DŝůĂŶſǁŬƵʹ ƉŝůŽƚĂǏ͟ z zakresu 
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ�DŝĞũƐĐĂ� �ŬƚǇǁŶŽƑĐŝ� >ŽŬĂůŶĞũ� ;D�>Ϳ�ǁ�DŝůĂŶſǁŬƵ, zawarta w dniu 21 marca 
2022 r. w DŝůĂŶſǁŬƵ ŵŝħĚǌǇ͗ 

'ŵŝŶČ DŝůĂŶſǁĞŬ, z ƐŝĞĚǌŝďČ w DŝůĂŶſǁŬƵ przy ul. <ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ 45, 05-822 DŝůĂŶſǁĞŬ͕ 
zwanym dalej ͣ�ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐČ͕͟ reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ ʹ 
Piotra Remiszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ - Pani �ŽǏĞŶǇ 
Sehn, 

a 

Stowarzyszeniem �ǇƌĂƌĚŽǁƐŬa Federacja Organizacji ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ ͣ��/�B�:͘Dz͟, z ƐŝĞĚǌŝďČ 
w �ǇƌĂƌĚŽǁŝĞ, ul. 1 Maja 60, 96-ϯϬϬ� �ǇƌĂƌĚſǁ ǁƉŝƐĂŶČ do Krajowego Rejestru ^ČĚŽǁĞŐŽ 
pod numerem 0000784581, ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶČ przez:  

1. Paulina Drozd ʹ WƌĞǌĞƐ��ĂƌǌČĚƵ͕ 
2. Katarzyna Niewczas - Sekretarz,  

zgodnie z ǁǇĐŝČŐŝĞŵ z ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ rejestru, ǌĂųČĐǌŽŶǇŵ do niniejszej Umowy, zwanym dalej 
ͣ�ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐČ͘͟ 

Α 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ƉŽǏǇƚŬƵ publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ͣƵƐƚĂǁČ͟, ƌĞĂůŝǌĂĐũħ 
zadania publicznego pod ƚǇƚƵųĞŵ͗ ͣProwadzenie Miejsca �ŬƚǇǁŶŽƑĐŝ Lokalnej  
w DŝůĂŶſǁŬƵʹ ƉŝůŽƚĂǏ͟ ŽŬƌĞƑůŽŶĞŐŽ ƐǌĐǌĞŐſųŽǁŽ w ofercie ǌųŽǏŽŶĞũ przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ 
w dniu 21.02.2022 r. z ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ aktualizacji kosztorysu zwanego dalej ͣǌĂĚĂŶŝĞŵ 
ƉƵďůŝĐǌŶǇŵ͕͟ a Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ ǁǇŬŽŶĂđ zadanie publiczne w zakresie 
ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ i na warunkach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w niniejszej Umowie oraz w ofercie. 

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy ƑƌŽĚŬŝ finansowe, o ŬƚſƌǇĐŚ mowa w Α 3,  
w formie dotacji, ŬƚſƌĞũ celem jest realizacja zadania publicznego w ƐƉŽƐſď zgodny  
z postanowieniami tej Umowy. 
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3. Niniejsza Umowa jest hŵŽǁČ o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 ustawy. 

4. Wykonanie Umowy ŶĂƐƚČƉŝ z dniem zaakceptowania przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ sprawozdania 
ŬŽŷĐŽǁĞŐŽ͕ o ŬƚſƌǇŵ mowa w Α 9 ust. 2 Umowy. 

5. Oferta oraz aktualizacja kosztorysu stanowi ǌĂųČĐǌŶŝŬ do Umowy i jest ŝŶƚĞŐƌĂůŶČ ĐǌħƑĐŝČ 
Umowy w ustalonym ŬŽŷĐŽǁǇŵ brzmieniu. 

6. KƐŽďČ do ŬŽŶƚĂŬƚſǁ roboczych jest: 
1) ze strony Zleceniodawcy: Katarzyna Stelmach, tel. 22 758 30 61 wew. 121, adres 

poczty elektronicznej katarzyna.stelmach@milanowek.pl; 
2) ze strony Zleceniobiorcy: Paulina Drozd, 

 

Α 2 
^ƉŽƐſď wykonania zadania publicznego 

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala Ɛŝħ:  
od dnia 21 marca 2022 r.  
do dnia 31 grudnia 2022 r.  

2. Termin poniesienia ǁǇĚĂƚŬſǁ ustala Ɛŝħ͗  
od dnia 21 marca 2022 r.,  
do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ ǁǇŬŽŶĂđ zadanie publiczne zgodnie z ŽĨĞƌƚČ  
z ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ aktualizacji kosztorysu, w terminie ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ w ust. 1.  

4. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do wykorzystania ƑƌŽĚŬſǁ͕ o ŬƚſƌǇĐŚ mowa w Α 3 ust. 1  
i 4, zgodnie z celem, na jaki je ƵǌǇƐŬĂų, i na warunkach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w niniejszej Umowie. 
Dopuszcza Ɛŝħ wydatkowanie uzyskanych ƉƌǌǇĐŚŽĚſǁ͕ w tym ƚĂŬǏĞ odsetek bankowych 
od ƑƌŽĚŬſǁ przekazanych przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ͕ na ƌĞĂůŝǌĂĐũħ zadania publicznego 
ǁǇųČĐǌŶŝĞ na zasadach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w Umowie. Niewykorzystane przychody 
Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w Α 10 Umowy. 

5. Wydatkowanie ŽƐŝČŐŶŝħƚǇĐŚ ƉƌǌǇĐŚŽĚſǁ, w tym ƚĂŬǏĞ odsetek bankowych od ƑƌŽĚŬſǁ 
przekazanych przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ͕ z naruszeniem ƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷ ust. 4 uznaje Ɛŝħ za 
ĚŽƚĂĐũħ ƉŽďƌĂŶČ w nadmiernej ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ͘ 

Α 3 
Finansowanie zadania publicznego 

1. Zleceniodawca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do przekazania na realizacjħ zadania publicznego ƑƌŽĚŬſǁ 
finansowych w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 245 625,00 ǌų ;ƐųŽǁŶŝĞ: dwŝĞƑĐŝĞ ĐǌƚĞƌĚǌŝĞƑĐŝ Ɖŝħđ ƚǇƐŝħĐǇ 
ƐǌĞƑđƐĞƚ ĚǁĂĚǌŝĞƑĐŝĂ Ɖŝħđ ǌųŽƚǇĐŚͿ, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr rachunku:  

w ŶĂƐƚħƉƵũČĐǇ ƐƉŽƐſď͗ w przypadku zadania 
publicznego realizowanego w roku ďƵĚǏĞƚŽǁǇŵ w terminie: 

mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl
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1) I transza w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 61 875,00 ǌų (ƐǌĞƑđĚǌŝĞƐŝČƚ jeden ƚǇƐŝħĐǇ osiemset 
ƐŝĞĚĞŵĚǌŝĞƐŝČƚ Ɖŝħđ ǌųŽƚǇĐŚͿ w terminie do dnia 31 marca 2022 r., 

2) II transza w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 61 250,00 ǌų (ƐǌĞƑđĚǌŝĞƐŝČƚ jeden ƚǇƐŝħĐǇ ĚǁŝĞƑĐŝĞ 
ƉŝħđĚǌŝĞƐŝČƚ ǌųŽƚǇĐŚͿ w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania 
sprawozdania ĐǌħƑĐŝŽǁĞŐŽ, 

3) III transza w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 61 250,00 ǌų ƐǌĞƑđĚǌŝĞƐŝČƚ jeden ƚǇƐŝħĐǇ ĚǁŝĞƑĐŝĞ 
ƉŝħđĚǌŝĞƐŝČƚ ǌųŽƚǇĐŚ) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania 
sprawozdania ĐǌħƑĐŝŽǁĞŐŽ, 

4) IV transza w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 61 250,00 ǌų (ƐǌĞƑđĚǌŝĞƐŝČƚ jeden ƚǇƐŝħĐǇ ĚǁŝĞƑĐŝĞ 
ƉŝħđĚǌŝĞƐŝČƚ ǌųŽƚǇĐŚ) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania 
sprawozdania ĐǌħƑĐŝŽǁĞŐŽ͘ 

2. Za ĚǌŝĞŷ przekazania dotacji uznaje Ɛŝħ ĚǌŝĞŷ ŽďĐŝČǏĞŶŝĂ rachunku Zleceniodawcy. 
3. Zleceniobiorca ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ ǏĞ jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku 

bankowego i ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie ŬƌſĐĞũ ŶŝǏ 
do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcħ sprawozdania ŬŽŷĐŽǁĞŐŽ, o ŬƚſƌǇŵ mowa 
w Α 9 ust. 2 Umowy. W przypadku braku ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ utrzymania rachunku, o ŬƚſƌǇŵ 
mowa w ust. 1, Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶĞŐŽ poinformowania 
Zleceniodawcy o nowym rachunku i jego numerze. 

4. �ĂųŬŽǁŝƚǇ koszt zadania publicznego wynosi 245 625,00 ǌų͘ ;ƐųŽǁŶŝĞ͗ ĚǁŝĞƑĐŝĞ ĐǌƚĞƌĚǌŝĞƑĐŝ 
Ɖŝħđ ƚǇƐŝħĐǇ ƐǌĞƑđƐĞƚ ĚǁĂĚǌŝĞƑĐŝĂ Ɖŝħđ ǌųŽƚǇĐŚͿ. 

5. Naruszenie ƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷ͕ o ŬƚſƌǇĐŚ mowa w ust. 3ʹ5 niniejszego paragrafu, ƵǁĂǏĂ Ɛŝħ za 
pobranie dotacji w nadmiernej ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ͘  

6. Warunkiem terminowej ǁǇƉųĂƚǇ kolejnej transzy jest ǌųŽǏĞŶŝĞ przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ 
sprawozdaŷ ĐǌħƑĐŝŽǁych, o ŬƚſƌǇŵ mowa w Α 9 ust. 3 oraz sprawdzenie, rozliczenie  
i zaakceptowanie ich przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ w zakresie wydatkowania poprzedniej transzy. 

Α 4 
Wykonanie ĐǌħƑĐŝ zadania przez podmiot ŶŝĞďħĚČĐǇ ƐƚƌŽŶČ Umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4 
ustawy)* 

1. Zleceniodawca ǁǇƌĂǏĂ zgodħ na ƌĞĂůŝǌĂĐũħ przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ ŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ�ĚǌŝĂųĂŷ we 
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ� ǌ� ƉŽĚŵŝŽƚĞŵ� ƚƌǌĞĐŝŵ�ǁƐŬĂǌĂŶǇĐŚ� w ofercie realizacji zadania publicznego: 
Inicjatywy i mini ƉƌŽũĞŬƚǇ� ǁ� ƌĂŵĂĐŚ� <ůƵďſǁ� �ŬƚǇǁŶŽƑĐŝ� >ŽŬĂůŶĞũ͕� ǌŐŽĚŶŝĞ� ǌ� ƉŽǌ͘� /͘ϯ͘ϭ͘�
kosztorysu. 

2. �Ă� ĚǌŝĂųĂŶŝĂ� ďČĚǍ� ǌĂŶŝĞĐŚĂŶŝĂ� ƉŽĚŵŝŽƚƵ͕� Ž� ŬƚſƌǇŵ� ŵŽǁĂ� ǁ� ƵƐƚ͘� ϭ͕� �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐĂ�
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂ�ũĂŬ�ǌĂ�ǁųĂƐŶĞ͘ 
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Α 5 
Dokonywanie ƉƌǌĞƐƵŶŝħđ w zakresie ponoszonych wydaƚŬſǁ  

1. :ĞǏĞůŝ dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania 
publicznego nie jest ƌſǁŶǇ odpowiedniemu kosztowi ŽŬƌĞƑůŽŶĞŵƵ w Umowie, to uznaje 
Ɛŝħ go za zgodny z hŵŽǁČ wtedy, gdy nie ŶĂƐƚČƉŝųŽ ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ tego wydatku o ǁŝħĐĞũ ŶŝǏ 
15%. 

2. Naruszenie postanowienia, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 1, ƵǁĂǏĂ Ɛŝħ za pobranie ĐǌħƑĐŝ dotacji  
w nadmiernej ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ͘ 

Α 6 
Dokumentacja ǌǁŝČǌĂŶĂ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania publicznego 

1. Zleceniobiorca jest ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ do prowadzenia ǁǇŽĚƌħďŶŝŽŶĞũ dokumentacji 
finansowo-ŬƐŝħŐŽǁĞũ i ewidencji ŬƐŝħŐŽǁĞũ zadania publicznego, zgodnie z zasadami 
ǁǇŶŝŬĂũČĐǇŵŝ z ustawy z dnia 29 ǁƌǌĞƑŶŝĂ 1994 r. o ƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ (Dz. U. z 2021 r. poz. 
217 ze zm.), w ƐƉŽƐſď ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇ ŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũħ ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ operacji ŬƐŝħŐŽǁǇĐŚ͘  

2. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji 
finansowo-ŬƐŝħŐŽǁĞũ͕ ǌǁŝČǌĂŶĞũ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania publicznego przez okres 5 lat, ůŝĐǌČĐ 
od ƉŽĐǌČƚŬƵ roku ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŐŽ po roku, w ŬƚſƌǇŵ Zleceniobiorca ƌĞĂůŝǌŽǁĂų zadanie 
publiczne. 

3. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do opisywania dokumentacji finansowo-ŬƐŝħŐŽǁĞũ 
ǌǁŝČǌĂŶej z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania, ĚŽƚǇĐǌČĐej ǌĂƌſǁŶŽ dotacji, jak i innych ƑƌŽĚŬſǁ 
finansowych, zgodnie z wymogami ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝ w art. 21 ustawy z dnia 29 ǁƌǌĞƑŶŝĂ 1994 
r. o ƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ͘ 

4. Niedochowanie ǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂ, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 1ʹ3, uznaje Ɛŝħ͕ w ǌĂůĞǏŶŽƑĐŝ od 
zakresu jego naruszenia, za niezrealizowanie ĐǌħƑĐŝ albo ĐĂųŽƑĐŝ zadania publicznego, 
chyba ǏĞ z innych ĚŽǁŽĚſǁ wynika, ǏĞ ĐǌħƑđ albo ĐĂųŽƑđ zadania ǌŽƐƚĂųa zrealizowana 
ƉƌĂǁŝĚųŽǁŽ͘ 

Α 7 
KďŽǁŝČǌŬŝ i uprawnienia informacyjne  

1. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do umieszczania herbu Zleceniodawcy oraz informowania, 
Ǐe zadanie publiczne jest ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞ ze ƑƌŽĚŬſǁ otrzymanych od Zleceniodawcy. 
Informacja na ten temat powinna Ɛŝħ ǌŶĂůĞǍđ we wszystkich ŵĂƚĞƌŝĂųĂĐŚ͕ publikacjach, 
informacjach dla ŵĞĚŝſǁ͕ ŽŐųŽƐǌĞŶŝĂĐŚ oraz ǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĂĐŚ publicznych dotyĐǌČĐǇĐŚ 
realizowanego zadania publicznego.  

2. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do umieszczania herbu Zleceniodawcy lub informacji, ǏĞ 
zadanie publiczne jest ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞ ze ƑƌŽĚŬſǁ otrzymanych od Zleceniodawcy, na 
wszystkich ŵĂƚĞƌŝĂųĂĐŚ͕ w ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych  
i edukacyjnych, ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych 
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rzeczach, o ile ich ǁŝĞůŬŽƑđ i przeznaczenie tego nie ƵŶŝĞŵŽǏůŝǁŝĂ͕ proporcjonalnie do 
ǁŝĞůŬŽƑĐŝ innych ŽǌŶĂĐǌĞŷ͕ w ƐƉŽƐſď ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐǇ jego ĚŽďƌČ ǁŝĚŽĐǌŶŽƑđ͘  

3. Za Α Ϯϭ͕� ƵƐƚ͘� Ϯ� ƵŵŽǁǇ� D�h^͗� ͣtƐǌǇƐƚŬŝĞ� ĚǌŝĂųĂŶŝĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞ� ŝ� ƉƌŽŵŽĐǇũŶĞ�
�ĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂ� ;ƚƵƚĂũ͗� �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐǇͿ� ŽƌĂǌ� ŬĂǏĚǇ� ĚŽŬƵŵĞŶƚ� ƉŽĚĂǁĂŶǇ� ĚŽ� ǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ�
publicznej lub jest wykorzystywany przez uczeƐƚŶŝŬſǁ� ǌĂĚĂŶŝĂ͕� ǁ� ƚǇŵ� ǁƐǌĞůŬŝĞ�
ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ�Ž�ƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁŝĞ�ůƵď�ŝŶŶĞ�ĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǇ�ďħĚČ�ǌĂǁŝĞƌĂđ�ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ�Ž�ŽƚƌǌǇŵĂŶŝƵ�
ǁƐƉĂƌĐŝĂ�ǌ�hŶŝŝ��ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ͕�ǁ�ƚǇŵ��ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞŐŽ�&ƵŶĚƵƐǌƵ�^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ�ŽƌĂǌ�ǌ�WƌŽŐƌĂŵƵ�
ǌĂ� ƉŽŵŽĐČ͗� ǌŶĂŬƵ� &ƵŶĚƵƐǌǇ� �ƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚ� ǌ� ŶĂǌǁČ� Wrogramu; barw Rzeczypospolitej 
WŽůƐŬŝĞũ͕� �ŶĂŬƵ� hŶŝŝ� �ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ� ǌ� ŶĂǌǁČ� �ƵƌŽƉĞũƐŬŝ� &ƵŶĚƵƐǌ� ^ƉŽųĞĐǌŶǇ͘͟� �ŽĚĂƚŬŽǁŽ͕�
ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞŵǇ� �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ� ĚŽ� ƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶŝĂ� ƐƚŽƐŽǁŶǇĐŚ� ŽǌŶĂŬŽǁĂŶŝ� ŶĂ� ǁƐǌĞůŬŝĐŚ�
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŚ� ŝ� ŵĂƚĞƌŝĂųĂĐŚ� ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ� фWƌŽũĞŬƚ� ͣDŝůĂŶŽǁƐŬŝĞ� �ĞŶƚƌƵŵ� hƐųƵŐ�
^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͟� ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇ� ǌĞ� ƑƌŽĚŬſǁ� �ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞŐŽ� &ƵŶĚƵƐǌƵ� ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ� 
ǁ� ƌĂŵĂĐŚ� WƌŽŐƌĂŵƵ� KƉĞƌĂĐǇũŶĞŐŽ� tŝĞĚǌĂ͕� �ĚƵŬĂĐũĂ͕� ZŽǌǁſũ� ϮϬϭϰ-2020> oraz logo 
ƉƌǌĞƐųĂŶĞŐŽ� ƉƌǌĞǌ� �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ͘ �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐĂ� ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ� Ɛŝħ� ĚŽ� ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ� ǌĂƐĂĚ�
opisanych w zdaniu poprzednim. 

4. Zleceniobiorca ƵƉŽǁĂǏŶŝĂ �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ do rozpowszechniania w dowolnej formie,  
w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu 
Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na ŬƚſƌǇ przyznano ƑƌŽĚŬŝ͕ informacji o ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 
przyznanych ƑƌŽĚŬſǁ oraz informacji o ǌųŽǏĞŶŝƵ lub ŶŝĞǌųŽǏĞŶŝƵ sprawozdania  
z wykonania zadania publicznego. 

5. Zleceniobiorca jest ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ ŝŶĨŽƌŵŽǁĂđ na ďŝĞǏČĐŽ͕ jednak nie ƉſǍŶŝĞũ ŶŝǏ w terminie 
14 dni od daty zaistnienia zmian, w ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ o: 
1) zmianie adresu siedziby oraz ĂĚƌĞƐſǁ i ŶƵŵĞƌſǁ ƚĞůĞĨŽŶſǁ ŽƐſď ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚ do 

reprezentacji; 
2) ŽŐųŽƐǌĞŶŝƵ likwidacji lub ǁƐǌĐǌħĐŝƵ postħpowania ƵƉĂĚųŽƑĐŝŽǁĞŐŽ͘ 

Α 8 
Kontrola zadania publicznego 

1. Zleceniodawca sprawuje ŬŽŶƚƌŽůħ ƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝ wykonywania zadania publicznego 
przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ͕ w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz ƑƌŽĚŬſǁ͕ o ŬƚſƌǇĐŚ 
mowa w Α 3 ust. 4. Kontrola ŵŽǏĞ ďǇđ przeprowadzona w toku realizacji zadania 
publicznego oraz po jego ǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝƵ do czasu ustania ǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂ͕ o ŬƚſƌǇŵ mowa  
w Α 6 ust. 2. 

2. W ramach kontroli, o ŬƚſƌĞũ mowa w ust. 1, osoby ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞ przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ 
ŵŽŐČ ďĂĚĂđ dokumenty i inne ŶŽƑŶŝŬŝ informacji, ŬƚſƌĞ ŵĂũČ lub ŵŽŐČ ŵŝĞđ znaczenie dla 
oceny ƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝ wykonywania zadania publicznego, oraz ǏČĚĂđ udzielenia ustnie lub 
na ƉŝƑŵŝĞ informacji ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na 
ǏČĚĂŶŝĞ ŬŽŶƚƌŽůƵũČĐĞŐŽ ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ ĚŽƐƚĂƌĐǌǇđ lub ƵĚŽƐƚħƉŶŝđ dokumenty i inne 
ŶŽƑŶŝŬŝ informacji oraz ƵĚǌŝĞůŝđ ǁǇũĂƑŶŝĞŷ i informacji w terminie ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ przez 
ŬŽŶƚƌŽůƵũČĐĞŐŽ͘ 
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3. Prawo kontroli ƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞ osobom ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶym przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ ǌĂƌſǁŶŽ  
w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

4. Kontrola lub ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶĞ jej ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ ŵŽŐČ ďǇđ przeprowadzane ƌſǁŶŝĞǏ w siedzibie 
Zleceniodawcy. 

5. O wynikach kontroli, o ŬƚſƌĞũ mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ, 
a w przypadku stwierdzenia ŶŝĞƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝ ƉƌǌĞŬĂǏĞ mu wnioski i zalecenia ŵĂũČĐĞ na 
celu ich ƵƐƵŶŝħĐŝĞ͘ 

6. Zleceniobiorca jest ǌŽďŽǁŝČǌany w terminie nie ĚųƵǏƐǌǇŵ ŶŝǏ 14 dni od dnia otrzymania 
ǁŶŝŽƐŬſǁ i ǌĂůĞĐĞŷ͕ o ŬƚſƌǇĐŚ mowa w ust. 5 ƉŽǁǇǏĞũ, do ich wykonania i powiadomienia  
o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy. 

Α 9 
KďŽǁŝČǌŬŝ sprawozdawcze Zleceniobiorcy 

1. Zleceniodawca ŵŽǏĞ ǁĞǌǁĂđ �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ do ǌųŽǏĞŶŝĂ sprawozdania ĐǌħƑĐŝŽǁĞŐŽ  
z wykonywania zadania publicznego ǁĞĚųƵŐ wzoru ƐƚĂŶŽǁŝČĐĞŐŽ ǌĂųČĐǌŶŝŬ nr 5 do 
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ z dnia 19 sierpnia 2016 r.  
w sprawie ǁǌŽƌſǁ ofert i ramowych ǁǌŽƌſǁ Ƶŵſǁ ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ realizacji ǌĂĚĂŷ 
publicznych oraz ǁǌŽƌſǁ ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ z wykonania tych ǌĂĚĂŷ (Dz.U. 2018 poz. 2057). 
Zleceniobiorca jest ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia 
ĚŽƌħĐǌĞŶŝĂ wezwania. 

2. Zleceniobiorca ƐŬųĂĚĂ sprawozdanie ĐǌħƑĐŝŽǁĞ z wykonania zadania publicznego 
ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĞ ǁĞĚųƵŐ wzoru, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 1, w terminach: ŶĂũƉſǍŶŝĞũ do dnia  
7 maja, 4 lipca i 4 ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ 2022 r. 

3. Zleceniobiorca ƐŬųĂĚĂ sprawozdanie ŬŽŷĐŽǁĞ z wykonania zadania publicznego 
ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĞ ǁĞĚųƵŐ wzoru, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 30 
dni od dnia ǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĂ realizacji zadania publicznego. 

4. Zleceniodawca ma prawo ǏČĚĂđ͕ aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, 
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝų dodatkowe informacje, ǁǇũĂƑŶŝĞŶŝĂ oraz dowody do ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ, o ŬƚſƌǇĐŚ 
mowa w ust. 2ʹ3. �ČĚĂŶŝĞ to jest ǁŝČǏČĐĞ dla Zleceniobiorcy. 

5. W przypadku ŶŝĞǌųŽǏĞŶŝĂ ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ͕ o ŬƚſƌǇĐŚ mowa w ust. 2-3, w terminach tam 
wskazanych, Zleceniodawca wzywa pisemnie �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ do ich ǌųŽǏĞŶŝĂ w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wezwania.  

6. Niezastosowanie Ɛŝħ do wezwania, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 4 ƉŽǁǇǏĞũ, skutkuje uznaniem 
dotacji za ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶČ niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o ŬƚſƌǇĐŚ mowa  
w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 
zm.). 

7. Niezastosowanie Ɛŝħ do wezwania, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 1, 3 lub 5, ŵŽǏĞ ďǇđ ƉŽĚƐƚĂǁČ 
do natychmiastowego ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂ Umowy przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ͘ 

8. �ųŽǏĞŶŝĞ sprawozdania ŬŽŷĐŽǁĞŐŽ przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ jest ƌſǁŶŽǌŶĂĐǌŶĞ z udzieleniem 
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych  
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w sprawozdaniach, ŵĂƚĞƌŝĂųĂĐŚ informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach 
ƵƌǌħĚŽǁǇĐŚ͘  

Α 10 
Zwrot ƑƌŽĚŬſǁ finansowych 

1. Przyznane ƑƌŽĚŬŝ finansowe dotacji ŽŬƌĞƑůŽŶĞ w Α 3 ust. 1 Umowy oraz uzyskane  
w ǌǁŝČǌŬƵ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, 
Zleceniobiorca jest ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂđ w terminie 14 dni od dnia ǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĂ 
realizacji zadania publicznego, nie ƉſǍŶŝĞũ jednak ŶŝǏ do dnia 31 grudnia ŬĂǏĚĞŐŽ roku 
kalendarzowego, w ŬƚſƌǇŵ jest realizowane zadanie publiczne. 

2. EŝĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶČ kwotħ dotacji ƉƌǌǇǌŶĂŶČ na dany rok ďƵĚǏĞƚŽǁǇ Zleceniobiorca jest 
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ ǌǁƌſĐŝđ w terminie 15 dni od dnia ǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĂ realizacji zadania 
publicznego, o ŬƚſƌǇŵ mowa w Α 2 ust. 1. 

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy  
o numerze

4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji ǌǁƌſĐŽŶĞũ po terminie, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 
2, ƉŽĚůĞŐĂũČ zwrotowi w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ŽŬƌĞƑůŽŶĞũ jak dla ǌĂůĞŐųŽƑĐŝ podatkowych na 
rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze . 
Odsetki nalicza Ɛŝħ, ƉŽĐǌČǁƐǌǇ od dnia ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŐŽ po dniu, w ŬƚſƌǇŵ ƵƉųǇŶČų termin 
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. 

5. Zwroty dotacji dokonywane w 2021 r. ŶĂůĞǏǇ przekazađ na rachunek bankowy 
Zleceniodawcy o numerze: 

6. Zwroty dotacji dokonywane w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. ŶĂůĞǏǇ 
przekazađ na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: 

7. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji ƉŽĚůĞŐĂũČ zwrotowi 
na zasadach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w ust. 2ʹ6. 

8. Kwota dotacji: 
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) pobrana ŶŝĞŶĂůĞǏŶŝĞ lub w nadmiernej ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ 

ʹ podlega zwrotowi wraz z odsetkami w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ŽŬƌĞƑůŽŶĞũ jak dla ǌĂůĞŐųŽƑĐŝ  
podatkowych, na zasadach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w przepisach o finansach publicznych.  

Α 11 
ZŽǌǁŝČǌĂŶŝĞ Umowy za porozumieniem Stron 

1. Umowa ŵŽǏĞ ďǇđ ƌŽǌǁŝČǌĂŶĂ na mocy porozumienia Stron w przypadku ǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĂ 
ŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝ͕ za ŬƚſƌĞ Strony nie ƉŽŶŽƐǌČ ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝ͕ w tym w przypadku ƐŝųǇ 
ǁǇǏƐǌĞũ w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ʹ Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), Ŭƚſƌe ƵŶŝĞŵŽǏůŝǁŝĂũČ wykonanie Umowy. 
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2. W przypadku ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂ Umowy w trybie ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ w ust. 1 skutki finansowe  
i ŽďŽǁŝČǌĞŬ zwrotu ƑƌŽĚŬſǁ finansowych Strony ŽŬƌĞƑůČ w protokole. 

Α 12 
KĚƐƚČƉŝĞŶŝĞ od Umowy przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ  

1. W przypadku uprawdopodobnienia ǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĂ ŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝ ƵŶŝĞŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇĐŚ 
wykonanie niniejszej Umowy Zleceniobiorca ŵŽǏĞ ŽĚƐƚČƉŝđ od Umowy, ƐŬųĂĚĂũČĐ 
stosowne ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ na ƉŝƑŵŝĞ nie ƉſǍŶŝĞũ ŶŝǏ do dnia przekazania dotacji,  
z ǌĂƐƚƌǌĞǏĞŶŝĞŵ ust. 2 ƉŽŶŝǏĞũ. 

2. Zleceniobiorca ŵŽǏĞ ŽĚƐƚČƉŝđ od Umowy, nie ƉſǍŶŝĞũ jednak ŶŝǏ do dnia przekazania 
dotacji, ũĞǏĞůŝ Zleceniodawca nie ƉƌǌĞŬĂǏĞ dotacji w terminie ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ w Umowie. 

Α 13 
ZŽǌǁŝČǌĂŶŝĞ Umowy przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ 

1. Umowa ŵŽǏĞ ďǇđ ƌŽǌǁŝČǌĂŶĂ przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku: 
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania  

w nadmiernej ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ lub ŶŝĞŶĂůĞǏŶŝĞ͕ tj. bez podstawy prawnej; 
2) nieterminowego oraz ŶŝĞŶĂůĞǏǇƚĞŐŽ wykonywania Umowy, w ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;  
3) przekazania przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ ĐǌħƑĐŝ lub ĐĂųŽƑĐŝ dotacji osobie trzeciej w ƐƉŽƐſď 

niezgodny z ŶŝŶŝĞũƐǌČ hŵŽǁČ; 
4) ŶŝĞƉƌǌĞĚųŽǏĞŶŝĂ przez �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ sprawozdania z wykonania zadania publicznego 

w terminie ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ i na zasadach ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w niniejszej Umowie; 
5) odmowy poddania Ɛŝħ przez ZleceŶŝŽďŝŽƌĐħ kontroli albo niedoprowadzenia przez 

�ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ w terminie ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ przez �ůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ do ƵƐƵŶŝħĐŝĂ 
stwierdzonych ŶŝĞƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝ; 

6) stwierdzenia, ǏĞ oferta na ƌĞĂůŝǌĂĐũħ zadania publicznego ďǇųĂ ŶŝĞǁĂǏŶĂ lub ǌŽƐƚĂųĂ 
ǌųŽǏŽŶĂ przez osoby do tego nieuprawnione. 

2. Zleceniodawca, ƌŽǌǁŝČǌƵũČĐ hŵŽǁħ, ŽŬƌĞƑůŝ ŬǁŽƚħ dotacji ƉŽĚůĞŐĂũČĐČ zwrotowi  
w wyniku stwierdzenia ŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝ͕ o ŬƚſƌǇĐŚ mowa w ust. 1, wraz z odsetkami  
w ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ŽŬƌĞƑůŽŶĞũ jak dla ǌĂůĞŐųŽƑĐŝ podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania 
dotacji, termin jej zwrotu oraz ŶĂǌǁħ i numer rachunku bankowego, na ŬƚſƌǇ ŶĂůĞǏǇ 
ĚŽŬŽŶĂđ ǁƉųĂƚǇ͘ 
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Α 14 
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za ƑƌŽĚŬŝ ƉŽĐŚŽĚǌČĐĞ z dotacji 

1. Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ do niezbywania ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania rzeczy 
zakupionych na ƐǁŽũČ rzecz za ƑƌŽĚŬŝ ƉŽĐŚŽĚǌČĐĞ z dotacji przez okres 5 lat od dnia 
dokonania ich zakupu. 

2. Z ǁĂǏŶǇĐŚ przyczyn Zleceniodawca ŵŽǏĞ ǁǇƌĂǌŝđ ǌŐŽĚħ na zbycie rzeczy przed ƵƉųǇǁĞŵ 
terminu, o ŬƚſƌǇŵ mowa w ust. 1, pod warunkiem ǏĞ Zleceniobiorca ǌŽďŽǁŝČǏĞ Ɛŝħ 
ƉƌǌĞǌŶĂĐǌǇđ ƑƌŽĚŬŝ pozyskane ze zbycia rzeczy na ƌĞĂůŝǌĂĐũħ ĐĞůſǁ statutowych. 

Α 15 
Forma pisemna ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷ 

1. Wszelkie zmiany, ƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĂ i ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ ƐŬųĂĚĂŶĞ w ǌǁŝČǌŬƵ z ŶŝŶŝĞũƐǌČ hŵŽǁČ 
ǁǇŵĂŐĂũČ formy pisemnej pod rygorem ŶŝĞǁĂǏŶŽƑĐŝ. 

2. Wszelkie ǁČƚƉůŝǁŽƑĐŝ ǌǁŝČǌĂŶĞ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ niniejszej Umowy ďħĚČ ǁǇũĂƑŶŝĂŶĞ w formie 
pisemnej lub za ƉŽŵŽĐČ ƑƌŽĚŬſǁ komunikacji elektronicznej. 

Α 16 
KĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđ wobec ŽƐſď trzecich 

1. Zleceniobiorca ponosi ǁǇųČĐǌŶČ ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđ wobec ŽƐſď trzecich za wszelkie szkody 
ƉŽǁƐƚĂųĞ w ǌǁŝČǌŬƵ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania publicznego.  

2. W zakresie ǌǁŝČǌĂŶǇŵ z ƌĞĂůŝǌĂĐũČ zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a ƚĂŬǏĞ wprowadzaniem ich do 
ƐǇƐƚĞŵſǁ informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ o zgodzie na 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od ŽƐſď͕ ŬƚſƌǇĐŚ 
ĚŽƚǇĐǌČ te dane, zgodnie z ƵƐƚĂǁČ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Α�ϭϳ 
�ĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞ�ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝ�ŽƐŽďŽŵ�ǌĞ�ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵŝ�ƉŽƚƌǌĞďĂŵŝ 

1. �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐĂ� ǁ� ƌĂŵĂĐŚ� ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ� ŶŝŶŝĞũƐǌĞũ� ƵŵŽǁǇ� ũĞƐƚ� ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ� ĚŽ� ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĂ�
ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝ� ŽƐŽďŽŵ� ǌĞ� ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵŝ� ƉŽƚƌǌĞďĂŵŝ͕� ǌŐŽĚŶŝĞ� ǌ� ƚĞŵĂƚǇŬČ� ǌĂĚĂŶŝĂ�
ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕�ǁ�ŽŬƌĞƐŝĞ�ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ�ǁ� Ăƌƚ͘� ϲ� ƵƐƚ͘� ϭ͕� Ϯ� ŝ� ϯ� ƵƐƚĂǁǇ� ǌ�ĚŶŝĂ�ϭϵ� ůŝƉĐĂ�ϮϬϭϵ� ƌ͘� 
Ž�ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝƵ�ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝ�ŽƐŽďŽŵ�ǌĞ�ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵŝ�ƉŽƚƌǌĞďĂŵŝ�;�ǌ͘�h͘�ǌ�ϮϬϮϬ�ƉŽǌ͘�ϭϬϲϮ�
ze zm.). 

2. t� ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇŵ�ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ͕� ũĞǏĞůŝ� �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐĂ�ŶŝĞ� ũĞƐƚ�ǁ� ƐƚĂŶŝĞ͕�ǁ� ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ� ǌĞ�
ǁǌŐůħĚſǁ� ƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚ� ůƵď� ƉƌĂǁŶǇĐŚ͕� ǌĂƉĞǁŶŝđ� ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝ� ŽƐŽďŽŵ� ǌĞ� ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵŝ�
ƉŽƚƌǌĞďĂŵŝ� ǁ� ǌĂŬƌĞƐŝĞ͕� Ž� ŬƚſƌǇŵ� ŵŽǁĂ� ǁ� Ăƌƚ͘� ϲ� ƉŬƚ͘� ϭ͕� Ϯ� ŝ� ϯ� ƵƐƚĂǁǇ͕� WŽĚŵŝŽƚ� ũĞƐƚ�
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ� ǌĂƉĞǁŶŝđ� ƚĂŬŝĞũ� ŽƐŽďŝĞ� ĚŽƐƚħƉ� ĂůƚĞƌŶĂƚǇǁŶǇ͕� Ž� ŬƚſƌǇŵ� ŵŽǁĂ� ǁ� Ăƌƚ͘� ϳ�
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ƵƐƚĂǁǇ� ǌ� ĚŶŝĂ� ϭϵ� ůŝƉĐĂ� ϮϬϭϵ� ƌ͘� Ž� ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝƵ� ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝ� ŽƐŽďŽŵ� ǌĞ� ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵŝ�
potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.). 

Α 18 
Postanowienia ŬŽŷĐŽǁĞ 

1. W odniesieniu do niniejszej Umowy ŵĂũČ zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
ŽďŽǁŝČǌƵũČĐĞŐŽ͕ w ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ƉŽǏǇƚŬƵ publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r.  
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 ǁƌǌĞƑŶŝĂ 1994 r. o ƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ͕ ustawy z 
dnia 11 ǁƌǌĞƑŶŝĂ 2019 r. ʹ Prawo ǌĂŵſǁŝĞŷ publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝ za naruszenie dyscypliny 
ĨŝŶĂŶƐſǁ publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.). 

2. W zakresie nieuregulowanym hŵŽǁČ stosuje Ɛŝħ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. ʹ Kodeks cywilny. 

3. Przez podpisanie niniejszej Umowy Zleceniobiorca ǁǇƌĂǏĂ ǌŐŽĚħ i nie wnosi ǌĂƐƚƌǌĞǏĞŷ͕ co 
do przetwarzania danych osobowych przez ƉƵďůŝŬĂĐũħ przedmiotowej Umowy w postaci 
skanu jej ƚƌĞƑĐŝ wraz z jej numerem, ƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇŵ zakresem prac, ĚĂƚČ zawarcia, ųČĐǌŶČ 
ǁĂƌƚŽƑĐŝČ oraz ŶĂǌǁČ i adresem kontrahenta, z ŬƚſƌǇŵ ǌŽƐƚĂųĂ zawarta, w publicznym 
rejestrze Ƶŵſǁ prowadzonym przez Burmistrza Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ i publikowanym  
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ͘ Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa Ɛŝħ zgodnie z ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞŵ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Zleceniodawca ƐƉĞųŶŝĂũČĐ ŽďŽǁŝČǌĞŬ informacyjny ŽŬƌĞƑůŽŶǇ w ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝƵ 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony ŽƐſď fizycznych w ǌǁŝČǌŬƵ z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego ƉƌǌĞƉųǇǁƵ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;ŽŐſůŶĞ 
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞ o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, ǏĞ͗ 
1) jest administratorem danych ŽƐſď ƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ Zleceniobiorcħ, 
2) w zakresie ǌǁŝČǌĂŶǇŵ z przetwarzaniem danych osobowych ŽƐſď ƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ 

�ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ ŵŽǏĞ ŬŽŶƚĂŬƚŽǁĂđ Ɛŝħ z wyznaczonym przez ZůĞĐĞŶŝŽĚĂǁĐħ 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, ŬƚſƌǇŵ jest Burmistrz Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ za 
ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ poczty elektronicznej adres e-mail: iod@milanowek.pl lub 
korespondencyjnie na adres siedziby Gminy, 

3) dane osobowe ŽƐſď ƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ, w tym ƌſǁŶŝĞǏ ũĞǏĞůŝ ďħĚǌŝĞ to 
ŶŝĞǌďħĚŶĞ dane ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶƚſǁ͕ ƉĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁ lub ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ Zleceniobiorcy,  
a ƚĂŬǏĞ innych ŽƐſď wskazanych w Umowie, Zleceniodawca ďħĚǌŝĞ ƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂų w celu 
ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũ realizacji niniejszej Umowy, wykonania ŽďŽǁŝČǌŬſǁ prawnych, w tym 
podatkowych, a ƚĂŬǏĞ dla dochodzenia ƌŽƐǌĐǌĞŷ ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ z ƉƌǌĞƉŝƐſǁ prawa 
cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, ũĞƑůŝ takie Ɛŝħ ƉŽũĂǁŝČ (podstawa  
z art. 6 ust.1 lit. b RODO), 
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4) dane osobowe Zleceniobiorcy ďħĚČ przetwarzane przez okres realizacji Umowy, 
ǁǇŐĂƑŶŝħĐŝĂ ƌŽƐǌĐǌĞŷ z niej ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ oraz przez okres wskazany w odpowiednich 
przepisach, w tym ustawie o ƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ i ustawie Ordynacja podatkowa, 

5) dane osobowe ŽƐſď ƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ �ůĞĐĞŶŝŽďŝŽƌĐħ ŵŽŐČ ǌŽƐƚĂđ ujawnione 
podmiotom ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇŵ na podstawie ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇĐŚ ƉƌǌĞƉŝƐſǁ prawa, 

6) do danych osobowych Zleceniobiorcy ŵŽŐČ ƚĞǏ ŵŝĞđ ĚŽƐƚħƉ nasi podwykonawcy, np. 
firmy prawnicze i doradcze, 

7) Zleceniobiorcy ƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞ prawo ĚŽƐƚħƉƵ do danych oraz otrzymania ich kopii, do 
sprostowania (poprawienia) danych, do ƵƐƵŶŝħĐŝĂ danych, ograniczenia przetwarzania 
danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia 
danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ŶŝĞǌďħĚŶĞ do zawarcia i wykonania 
niniejszej Umowy, 

9) Zleceniodawca ƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂũČĐ dane Zleceniobiorcy nie ďħĚǌŝĞ ƉŽĚĞũŵŽǁĂų decyzji  
w ƐƉŽƐſď zautomatyzowany, w tym ƌſǁŶŝĞǏ w formie profilowania. 

5. Zleceniobiorca ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ ǏĞ ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ ǁǇƉĞųŶŝđ ŽďŽǁŝČǌŬŝ informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec ŽƐſď fizycznych, od ŬƚſƌǇĐŚ dane 
osobowe ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ lub ƉŽƑƌĞĚŶŝŽ ƉŽǌǇƐŬĂų w celu zawarcia i wykonania niniejszej 
Umowy. 

Α 19 

Ewentualne spory ƉŽǁƐƚĂųĞ w ǌǁŝČǌŬƵ z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy 
Strony ďħĚČ Ɛŝħ ƐƚĂƌĂųǇ ƌŽǌƐƚƌǌǇŐĂđ polubownie. W przypadku braku porozumienia ƐƉſƌ 
zostanie poddany pod ƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĞ ƐČĚƵ powszechnego ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ miejscowo ze 
ǁǌŐůħĚƵ na ƐŝĞĚǌŝďħ Zleceniodawcy. 

Α 20 

Niniejsza Umowa ǌŽƐƚĂųĂ ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĂ w 3 ũĞĚŶŽďƌǌŵŝČĐǇĐŚ egzemplarzach, z tego  
1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy i 2 dla Zleceniodawcy. 

/-/ Paulina Drozd, /-/ Katarzyna Niewczas    /-/ Piotr Remiszewski 

Zleceniobiorca:                                                                                Zleceniodawca: 

��B���E/</͗ 

1. Oferta realizacji zadania publicznego. 
2. Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie 

ǁƉŝƐĂŶǇŵ�ĚŽ�<ƌĂũŽǁĞŐŽ�ZĞũĞƐƚƌƵ�^ČĚŽǁĞŐŽ. 
3. �ĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶĂ�ŬĂůŬƵůĂĐũĂ�ƉƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĐŚ�ŬŽƐǌƚſǁ�ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ�ǌĂĚĂŶŝĂ͘ 
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Klasyfikacja ďƵĚǏĞƚŽǁĂ͗ 85295ΑϮϯϲ7 ʹ 207 012,75 ǌų 

85295ΑϮϯϲ9 ʹ 38 612,25 ǌų 
WƌǌǇŐŽƚŽǁĂųĂ͗ Katarzyna Stelmach 


