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Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Nr OR.0050.37.2021 

Z dnia 1 kwietnia 2021r.  

Umowa  

 
zawarta w dniu …….r.pomiędzy ……………,   
NIP:………….., zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez  
Wójta Gminy……………………..,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………………….,   
a 
…………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………, ul. …………………, 
NIP:…………….., wpisanym do rejestru KRS pod numerem: ………………., REGON:……………, 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

 
 

§ 1 
Zleceniodawca, działając zgodnie z § 5, 6, 7 i 8 Uchwały nr XV/75/2019 Rady Gminy Turawa z dnia  
9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 
na obszarze Gminy Turawa, udziela Zleceniobiorcy wsparcia finansowego na realizację celu publicznego gminy z zakresu 
sportu, w formie dotacji w wysokości …………… zł (słownie: ……… złotych). 

 
§ 2 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wskazanych we wniosku Zleceniobiorcy zadań określonych  
w §5 wymienionej wyżej uchwały, w szczególności na : 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

§ 3 
1. Zadania związane z celem publicznym gminy z zakresu sportu będą realizowane przez Zleceniobiorcę  

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ……………………..roku. 
2. Dotacja   zostanie   przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy – numer rachunku:…………………………. 
3. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie potwierdzenia zgłoszenia udziału zawodników, drużyn lub 

zespołów klubowych Zleceniobiorcy we współzawodnictwie sportowym. 
4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje 

się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze 
Zleceniodawcą, wynikających zumowy. 

§ 4 

1. W ramach udzielonego wsparcia finansowego Zleceniobiorca pokrywa koszty przewidziane we wniosku. 

2. Zleceniobiorca pokrywa koszty utrzymania obiektów, takie jak: opłaty za wodę i odbiór ściekówna podstawie umów 
zawartych z właściwymi instytucjami. Rozliczenie opłat z tytułu poboru energii elektrycznejbędzie następować na 
podstawie faktur wystawionych przez Zleceniodawcę.Faktury z tytułu poboru energii elektrycznej za miesiąc 
listopad – zostaną rozliczone na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy energii elektrycznej poprzez 
wystawienie faktury przez Zleceniodawcę do dnia …………... Za miesiąc grudzień Zleceniodawca wystawi fakturę do 
…………………….r. na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy energii elektrycznej. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych środków finansowych w ustalonym terminie 
realizacji zadania i zgodnie z celami określonymi w niniejszej umowie oraz w zweryfikowanym wniosku o udzielenie 
dotacji. 

4. W trakcie trwania umowy Zleceniobiorca w ramach przyznanej kwoty dotacji może dokonywać przesunięć 
pomiędzy grupami wydatków określonymi w punkcie V.1.1a wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. W 
składanym sprawozdaniu Zleceniobiorca jest zobowiązany do powiadomienia Zleceniodawcy o dokonaniu 
przesunięć, wraz z uzasadnieniem dokonanychzmian. 

 
5. Wymóg określony w ust. 2 dotyczy także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie 

można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez 
Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać na realizację zadań objętych wnioskiem. 

 
6. Środki niewykorzystane do dnia ……………..roku Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić do dnia ………….r.na 

rachunek bankowy Zleceniodawcy.  
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§ 5 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków 
finansowych otrzymanych jako wsparcie finansowe, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351) w sposób umożliwiający identyfikację 
poszczególnych operacji księgowych. 

§ 6 
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystywania środków finansowych przyznanych 

Zleceniobiorcy w ramach dotacji. Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji zadania oraz po 
jegozakończeniu. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne 
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystywania środków 
finansowych oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatków finansowanych lub 
dofinansowanych z dotacji. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić 
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym 
przezkontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w 
miejscu realizacjizadań. 

§ 7 
1. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację celupublicznego gminy z 

zakresu sportu, Zleceniobiorca sporządza w terminie do ………………….roku. 
2. Do sprawozdania dołącza się zestawienie faktur (innych dokumentów) finansowanych w części lub w całości z 

otrzymanej dotacji. Zestawienie zawiera: numer dowodu księgowego, datę wystawienia i numer faktury (innego 
dokumentu), nazwę wydatku, kwotę faktury (innego dokumentu) ogółem (zł), kwotę sfinansowaną ze środków 
pochodzących z dotacji (zł), datę uregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu ), podsumowanie 
kwotwydatków. 

3. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie udostępnił dokumentację księgową, 
o której mowa w paragrafie 5, lub przedstawił wyjaśnienia do informacji i sprawozdania, o których mowa w ust. 1 
i2. 

4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Zleceniodawca wzywa pisemnie 
Zleceniobiorcę do jego złożenia w ciągu 7 dni od daty otrzymaniawezwania. 

5. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której wyniki mogą być podstawą 
rozwiązania umowy i żądania zwrotu dotacji w całości lub części wraz z odsetkami obliczonymi w sposób określony 
w § 9 ust.2. 

6. Odmowa poddania się kontroli prawidłowości wydatków realizowanych w ramach udzielonej dotacji, zarządzonej w 
związku z niezłożeniem sprawozdania, jest podstawą rozwiązania umowy i żądania zwrotu dotacji w całości wraz z 
odsetkami obliczonymi w sposób określony w § 9 ust.2. 

§ 8 
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony 

nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanieumowy. 
2. Umowa może być zmieniona na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które powodują 

niemożność wykonywania częściumowy. 
3. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualny zwrot środków 

finansowych strony określą w sporządzonymprotokole. 
4. W przypadku zmiany umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualne zmniejszenie kwoty 

dotacji strony określą w sporządzonymprotokole. 
§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym wprzypadku: 
a) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie zprzeznaczeniem, 

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywaniaumowy, 
c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże osobie trzeciej prawo dysponowania częścią lub całością dotacji na inne cele, niż 

przewiduje niniejsza umowa, 
d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie 

doprowadzi do usunięcia stwierdzonychnieprawidłowości. 
2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy Turawa, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na 
które należy dokonaćwpłaty. 

§ 10 
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Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa  
w § 7 ust. 1. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 12 
Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe  
w związku z realizacją zadań objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, w tym z jego udziałem  
w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, prowadzonym lub organizowanym w 2021 roku przez właściwy 
polski związek sportowy, a wspieranym finansowo przez Gminę Turawa. 
 

§ 13 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 
2019 roku, poz. 1145) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.  z 2019 roku, poz. 
869). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające  
z przepisów prawa, w szczególności wymienionych wyżej ustaw, a także uchwały wymienionej w § 1. 

 
§ 14 

Zleceniobiorca, potwierdza zgodność wszystkich informacji zawartych we wniosku, ze stanem prawnym i faktycznym w 
dniu podpisania umowy i oświadcza, że powiadomił Zleceniodawcę o wszystkich zmianach zgłoszonych do rejestru KRS 
lub ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę pomiędzy datą złożenia wniosku i datą podpisania umowy 

 
§ 15 

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

§ 16 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 

............................................................ ................................................................... 
 

Zleceniobiorca Zleceniodawca 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. zweryfikowany/a wniosek - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniający/a wielkość 
proponowanej dotacji (niepotrzebne skreślić) 

 


