
Zala_cznik Nr 2

U m o w a N r

zwarta w dniu

pomi?dzy:

Gmina. Slawno zwana dalej „ Zleceniodawca." reprezentowana. przez

Zwanym dalej ,,Zleceniobiorca." reprezentowanym przez :

1

2..

§l.Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, realizacje; zadania publicznego, polegaja.cego na

Zwanego dalej ,,zadaniem".

§2. Na realizacj? zdania Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy dotacj? celowa. w wysokosci

(siownie zlotych)

na konto Zleceniobiorcy

w terminie

§ 3. Termin wykonania zadania ustala si? od dnia do dnia

§ 4. Zleceniobiorca jest zobowia.zany do prowadzenia wyodr?bnionej dokumentacji finansowo - ksi?gowej srodkow
flnansowych otrzymanych na realizacj? zadania oraz realizowania zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami
i niniejsza.umowa.przy zastosowaniu kryteritiw celowosci, rzetelnosci i gospodarnosci.

§ 5. Zleceniobiorca zobowi^zuje si? do wykonania przekazanych srodkow flnansowych zgodnie z celem , na jaki je
uzyskal i na warunkach okreslonych niniejszej umowy.

§6.1. Zleceniodawca sprawuje kontrol? prawidlowosci wykonywania zadania przez Zleceniobiorc?, w tym
wydatkowania przekazanych mu Srodkow flnansowych.

2.W ramach kontroli, w ktorej mowa w ust. 1 upowaznieni pracownicy Zleceniodawcy moga_ badac dokumenty
i inne nosniki informacji , ktore lub moga. miec znaczenie dla oceny prawidlowosci wykonywania zadania oraz za_dac
udzielenia ustnie lub na piSmie informacji dotycza^cych wykonania zadania. Zleceniobiorca na zajianie kontroluja_cego jest
zobowia^zany dostarczyc lub udost?pnic dokumenty i inne nosniki informacji oraz udzielic wyjasnien i informacji w terminie
okreslonym przez kontroluja^cego.



§7.Sprawozdanie z wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca zlozy w terminie do
na formularzu stanowia^cym zata_cznik Nr 3 do Uchwary Rady Gminy Sfawno o ktorej mowa w § 14.

§ 8. Niewykorzystana cz§sc dotacji podlega zwrotowi , bez odr^bnego wezwania w terminie 15 dni

po uplywie terminu wykorzystania dotacji na rachunek Zleceniobiorcy Nr

§9. Do zamowieri na dostawy oraz uslug i roboty budowlane oplacanych ze srodkow pochodza^cych
z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy o zamowieniach publicznych.

§ 10. Umowa moze bye rozwia_zana na mocy porozumienia Stron w terminie i na zasadach ustalonych przez strony.
§11.1. Zleceniodawca moze wypowiedziec niniejsza. umow? z zachowaniem miesi?cznego okresu wypowiedzenia ,

gdy Zleceniobiorca narusza postanowienia niniejszej umowy.
2. W przypadku , o ktorym mowa w ust. 1 dotacja podlega zwrotowi w calosci w dniu rozwia_zania umowy.

Jezeli jednak z uwagi na rodzaj zadania i zakres jego wykonania , cz?sciowe wykonanie zadania ma znaczenie z punktu
widzenia interesow Zleceniodawcy, Zleceniobiorca moze postanowic o tym, ze dotacja podlegac b^dzie zwrotowi w cze.sci
proporcjonalnej do zakresu wykonania zadania.

§ 12. 1. Umowa moze bye rozwia_zana przez Zleceniodawc? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji w calosci lub w cz^sci niezgodnie z przeznaczeniem,
2) opoznieri w wykonywaniu umowy wskazuja_cych na to, ze termin umowy nie zostanie dotrzymany,
3) zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
4) gdy Zleceniobiorca nie usunie w terminie zakreslonym przez Zleceniodawc? zalecen pokontrolnych .

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 dotacja podlega zwrotowi w calosci w terminie 7 dni od daty
otrzymania przez Zleceniobiorc? oswiadczenia o rozwia_zaniu umowy.

§13. Wszelkie zmiany umowy wymagaja_zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 14. W zakresie nieuregulowanym umowa_ stosuje si? przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) oraz uchwaly
Nr LI/333/10 Rady Gminy Slawno z dnia 29 pazdziernika 2010 r. w sprawie trybu postejxwania o udzielenie dotacji
celowej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansow publicznych i niedziaiaja.cemu w celu osi^gni^cia zysku na cele
publiczne zwia_zane z realizacja. zadari gminy .

§15. Ewentualne spory powstale w zwiqzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadza^
rozstrzygni^ciu wlasciwego ze wzgl^du na siedzib^ Zleceniodawcy, sa^du powszechnego.

§ 16. Umowa niniejsza zostala sporza.dzona w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach , po jednym dla kazdej ze
stron.
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