
UMOWA oso NR 14 12016

o w§Parcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony mtierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego

zawarta w dniu 04 .0I .2016r. pomiędzy Gminą Miasto Pruszk ów z siędzibą w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego I 4 l l 6, reprezentow anąprzez :

Prerydenta Miasta Pruszkowa - mgr Jana Starzyńskiego
zwaną dal ej " Zlec enio dawcą"

a: Pruszkowskim Stowarryszeniem na Rzecz Zwierząt zsiedzibą w Pruszkowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 72185, 05-800 Pruszków , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000468897 NIP: 534-249-25-23 reprezentowanym przęz:

1/ Prezesa - Monikę Czech
2l Skarbnika - Dorotę Halawę

zwaną dalej " Zlęcęniobiorc{'
w wYniku dokonania przezZleceniodawcę wyboru oferty w drodze konkursu ofert na

Podstawie art.13 ust.l, ust.3 w zńązkuz art.5 ust.l , ust.2 pkt. l, ust.4 pkt. 2 orazart. 16 ust.|
ustawY zdnia24 kwietnia 2003 r. o dziŃalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tekst jednolity Dz.U. z20I4r. ,poz.lll8 zpóźn. zm), zostałazawarta umowa o wsparcie
realizacjizadaniapublicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom , wolno
ŻYjącYm kotom oraz zapobiegania bezdomnoś ci zwierząt we współp racy ze Strażą Miej ską w
Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwieruąt, zwarladalej ,,Umową''
o następującej treści :

§1
Przedmiot Umowy

1. Zleceniodawca zlęca Zleceniobi orcy realizację zadania publiczne go z zahesrr ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziędzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienińpieki
bezdomnym zwierzętom , wolno żyjącym kotom oraz zapobiegania bezdomnoś ci zwierząt
we wsPÓłP raay zę Strazą Miej ską w Pruszkowie, Lecznicą We terynaryjną or az
Schroniskiem dla zwierz$ - określonym szczegółowo w ofercie r}ożonej w dniu
l7.I2.20I5r.. zuwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych dztałań kosźorysu
zwanego dalej,,zadaniem publicznym".

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonac zadanie w zakresie i na warunkach określonych
w niniejszej umowie.

3. WYkonanie umowy nastąpi'z chwilązaakceptowania przezZleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o któr}rm mowa w § 9 ust.1

4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działańo których mowa w ust.1 stanowią
zńączniki do niniejszej umowy.

§2
§pos1lb wytonania zaaania p*tigznegg

1. Termin ,"ulirĄi ,uaun^{tlicznego ustala się od dnia 04.01. 2016 do dnia 31 .12.2016r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadaniepubliczne zgodnie z ofertą z

uwzględnieniem aktual izacji opisu poszczegól ny ch działńkosźorysu.
3. Zleceniobiorca zobowiązuJę się do wykorzystaniaprzekazanej dotacji zgodnie z celem

na jaki jąuzyskał i na warunkach określonych ninĘsząumową.
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DotYczY to takŻe ewenlualnych przychodów uzyskanych przy rcalizacji umowy, którychnie moŻna bYło Przewidzięć p."y t utt ,rlowaniu-wiettosciaoiac;i oraz odsetek
bankowYch od Przekazuoycń pir"rZleceniodawcę srodkow, które należy wykorzystaćwyłącznie na realizację zadaniapublicznego.

4, Zleceniobiorca zobowtLzuie się do niez_włó czrye go poinformowania Zleceniodaw cyo fakcie uzyskania dofinansowaniazadania, ińyón zriaeł.

Zleceniodawca zobow_i3ryj9 sie do przekazania na realizację zadaniapublicznego kwoty

3,Y:*:,:::!::l 1j,9,978,80 zł (iłownie : sto pięćdzńą a"ie*ięó tysięcy dziewięćset

7, KosztY narealizację 
.zadaniamogąbyć ponoszone przezZleceniobiorcę od dnia określonegow § 2 ust.1 niniejszej umowy jako dziei rorpo"ręćia realizacji zad,ania.

siedemdziesiąt osiem złotYch osiem^dl_esiąt g-oy ) na rachunek bankowyŹr.*ri"i"ru.""
nr rachunku:ll 2030 0045 1110 0000 0278 li7o.rńtu dotacji o której *o*u * §3 ust.1
PrzekazYwana będzie na w/w rachunek Zleceniobiorcy w 4 kwartalnych transzach po39 994,70 złkaZdattansza w terminie do 30 dni od dlty zatwierdzenia sprawozdń
częściowych złożony ch przez zleceniobiorcę w siedzińe zleceniodawcy.Ż, Zleceniobiorca oŚwiadcza, że jest jedynym pósiaaa.re* wskazanego w ust. 1 rachunku
bankowego i zobowiryuje się do utrŻymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niżdo chwili dokonania ostatecznychroziiczęńze Zlecęniódawcą wynikających z umowy.4, Zleceniobiorca zobowiązuJesię do przekazania na realizację"zaóaniu i.oot o*

finansowYch własnYch w wysokoŚ.i, tS 391,00 zł ( słownió : osiemnaście tysięcy trzystadziewięódziesiąt j eden złoty ch)
5, Zleceniobiorca zobowiązujesiędo przekazania na realizacjęzadaniawkładuosobowego

wycenionego na kwotę 14 400,00 zi1 słownie : czternaście tysięcy czterysta złotych)6, CałkowitY koszt zadania publicznego stanowi sumę dotacji, środków własnych orazwkładu osobowego o których mowaw ust.1, 4 i 5 i wynośi I92 769,80zł(słownie: sto dziewięĆdziesiąt dwa tysiące siedemset słęśódziesiąt dziewi ęć ńoĘch
osiemdziesiąt groszy)

§3

Zleceniobiorca jest zabońązanv ,u.ho*ue p.*il6 wy udziałdotacji ,o którym
ust. 2 w całko witych, ko sztaci,iau"ii puti#"*, Jń;*f;';ffi ] iu i TlT#. 

mowa w

2, 
lr:ł':Y udział dotacji rł całkowitych kosztich'zadaniapublicznego wynosi nie więcejniż:82,99Yo

3]:""::::j':::1i::|1:!1wiązany.d@drębnionejdokumentacjifi nansowo
}: ::*:i ::9T]1 !"b' i ",,ó 

go i e ńencj i r., i ę go*Ói ;;;i ; ilb ń;;Ó Ęo on ",;;fi,-k§;śj

§4

§5

(Dz, U, z 2013r, Poz,330 ), w sPosób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacjiksięgowych.
2, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumenta cji związanej zrealizacjązadaniaPublicznego Przez s lai,ticŻąc od poózątku roku następującego po roku, w którymZl e ceniobiorca re al izo w ał zadanie publ i czne.



§6

Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane zeŚrodków otrzYmanYch od Zleceniodawcy. Informacja o współfinansowaniu z środków

2,

3.

GminY , z Podaniem wYsokoŚci udzieloĘ dotacji rvyrazonej w % powinn asięznaleźc
we wszYstkich materiałach, Publikacjach,informacjaóh dla mediów, Ógłoszeniachoraz
wystąpieniachpublicznych.dotyczącychrcalizowńegozadaniapublicźnego.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dó umieszczenia loio Żieceniodawcy we wszystkich
materiałach PromocYjnych, informacyjnych, szkoleniówych i edukacyjnych, dotyczących
realizowanego zadania orazzakupionych środkach trwaiych, p.opo.Óio.,aln'ie do wielkościinnych oznaczćń,w sposób zapev,niający jego dobrą wióoczność.
zleceniobiorca w terminie 30 dni od duty ,i*urcia umowy zamieści w sposób
zaPewniającY dobrąwidocznośó logo Miasta Pruszkowa na własnej stronie internetowej
oraz na prowadzonych portalach społecznościowych .

§7

Zleceniobiorca uPoważniaZlecenioaawę ao rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie,

li1*::*_:':1':}T:::i:o'?:.innych pubtituąu.hnazwy oraz adresu zleóeniobiorcy przedmiotui celu na którY PrzYznano Środki, oraz iniormacji o wysokoŚci przyznanych środków.

§8

Kontrola zadania publiczne go
l, Zleceniodawca sPrawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadaniapubliczneg o przęz

Zleceniobiorcę, w tYm wY{atkowania przekazanej lwoty dota,cji oruzśrodków,o których
mowa w § 3 ust, 4 i ust.5 .Kontrola może byó przepro wadzonaw toku realizacji zńania
Publicznego orazPo jego zakończęniu do czasu usiania obowiązku, o którym mowa w § 5ust.2.

2, Zleceniobiorca zobowiązany jest do składania sprawozdań częściowych z wykonania
zadania publicznego o którym mowa w § 1 uś^I niniejszrj ;;oń w furminie do t5 dnia
mies iąc a n as t ęp uj ąc e g o p o za ko ń c ze niu- ka żd e g o *w ait ał i.3, W ramach kontroli , o której mowa w ust,l ,oóby upowżnio ne ptzezZleceniodawcę
mogąbadaĆ. dokumentY i inne nośniki informacji, i.tO.e ma;ątuU ńogą*ieć znaczenie dlaocenY PrawidłowoŚci wYkonYwania zadania oraz żądać uaŹietenia urtń. lub na piśmie\- informacji dotYczącYch wykonaniazadaniapublicznego. Zlecenńiorca na żądanie
kontrolującego jest zobowiązany dostarczyĆ tuU udojępnić aot.rń"rrty i inne nośniki- informacji orazudzielić wyjaśnień i informacji w terminie określo nymprzęz
kontrolującego.

4, Prawo kontroli PrzYsługuje osobom upoważnio nym przez Zleceniodawcę zarówno wsiedzibie 7J eceniobiorcy, j ak.i w miej scu r eatizaĄi zidaniapublicznego.5, O wYnikach kontroli ,o której.mowa w ust.1 ,Zleóeniodawci poinro.*u;e Zleceniobiorcę,
a w PrzYPadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu ńiosk i i zilęceniu o,u.lą.. .rucelu ich usuniecie.

6, Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nię dłuższym niz l4dni od dnia otrz5rmaniawniosków i zaleceń, o którYch mowa w ust. 5 ,do ich ,"yt on*iu ipo*iaaomienia o tym' 
Zleceniodawcy.

7. Warunkiem przekazania kolejnej transxy dotacji na konto Zleceniobiorcy będzieprawidłowe rozliczenie środków wydatkowaryóh z poprzedniej trunsxy.
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§9

Obowiąki sprawozdawcze Zleceniobiorcv
1. Sprawozdania częściowe oraz sprawozdanie końcowe z wykonania zadaniapublicznego

powinno zostać sporządzone pruezZleceniobiorcę według wzoru stanowiącego zńącznik
nr 3 do tozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 15 grudnia 20I0r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wykonania tego zadania(Dz.U. z20l1r. Nr 6 ,

poz.25 ) w terminie do 15 dnia miesiqca następującego po zakończeniu każdego
kwartału ,a sprawozdania końcowego w terminie 30 dni odzakofrczeniarealizacjizadania
publicznego, o któr;rm mowa w § 2 ust 1.

2. Jężeli dany kosź finansowany z dotacjiwykazany w sprawozdaniu zrcalizacji zńarlia
publicznego nie jest równy z kosźem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to
uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej
niż5%o.

3. Obowiąek o którym mowa w § 4 ust.1 uwa:żasięzazachowany, jeżeliprocentowy udziń
dotacji ,o któryn mowa w § 4 ust. 2 w całkowitym koszcie zadaniapublicznego dotacji nie
zwiększy się o więcej niż 5 oń.

4. PtzęWoczęnie limitów o których mowa w ust. 2 i3 uwńa się za pobranie dotacji w
nadmiernej wysokości.

5. Zleceniodawca ma prawo żądaó, aby Zleceniobiorca w Wznaczonym terminie przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania o którym mowa w ust.1

6. W przypadkuniezŁożenia sprawozdania o którym mowa w ust.l ,Zlęceniodawcawzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do jego zŁożenia.

7. Niezastosowanie się do wezwania możę być podstawą odstąpienia od umowy przez
Zleceniodawcę.

8. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne zudzię|eniemZleceniodawcy
prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych
i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

9. Zleceniodawca ma prawo żądać , aby Zleceniobiorca w Wznaczonym terminie przedŁożył
oryginały faktur i inne dowody księgowe lub dokumenty nieksięgowe ( np. dotyczące
rozliczęnia czasu pracy wolontariuszy) ,wykazane w sprawozdaniu , w celu kontroli i

potwierdzenia wysoko ści pokryty ch przez Zleceniobiorcę wydatków.
10. W przypadku stwierdzeniaprzez Zleceniodawcę omyłek, nieprawidłowości i braków w

pr zekazarrych sprawo zdani ach, Zlec eniobi orc a zobow iązuj e si ę do prze słani a
skorygowanych sprawozdań w terminie ..vqvznaczonym przez Zleceniodawcę.

§10

Zwrot środków finansowych
1. Przekazane środki finansowe zdotacji, określone w § 3 ust.1 Zleceniobiorcajest

zobowiązany wykorzystać do dnia zakończęniarealizacjizadaniapublicznego, nie później
jednak niZ do dnia zakończęniarea|izacji zadaniapublicznego, o którym mowa w § 2 ust.1.
Kwotę dotacji nie wykorzystanąw terminie ,Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w
terminie 30 dni od dnia zakończęniarealizacji zadartiapublicznego , o którym mowa
w § 2 ust.l.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o
numerze 39 1060 0076 0000 32l0 0018 0098.

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust.1
naliczane sąodsetki w wysokości określonej jak dlazale$ości podatkowych i
przekazywane na raehunek bankowy Zleceniodawcy .

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe odprzyznanej dotacji ,podlegajązwrotowi
na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadachokreślonych w ust.1-3.



5. Od kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o któĘ mowa w § 10 ust.4 naliczane
sąodsetki zgodnie zprzepisarrti o finansach publicznych w wysokości określonej jak dla
zaległo ści podatkowy ch i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

§ 11

Rozwią.zanie umowy
1. Umowa możębyó rozwiązanana mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia

okoliczności , za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonywanie umowy.

2. W przypadkurozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zv,tot środków
finansowych Strony określą w protokole.

3, Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku
wystąpienia oko liczno ści uniemożliwiaj ących wykonanie umowy.

4. Zleceniobiorca może odstąpić odumowy ,jeżeliZleceniodawcanieprzekaze kwoty
dotacji w terminie określonym w umowie , nie później niz do dniaprzekazania dotacji .

5. Umowa możebyc rozwiryanaprzęz Zlecęniodawcę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1/ Wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z ptzeznaczeniem
2/Nieterminowego oraz nienależytego wykonywaniaumowy, w szczególności zmniejszenia
zakresu rzeczowego realizowan ego zadartia

3l Przękazaniaprzez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie
przewiduje tego niniejsza umowa

4/ Nieprzedłożeniaprzez Zleceniobiorcę sprawozdaniaz wykonaniazadaniaw terminie i na
zasadach określonych w niniejszej umowie

5/ Odmowy poddania sięprzezZleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzęniaprzez
Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

6.Zleceniodawca rozwiązując umowęokreśli kwotę dotacji podlegającązwrotowiwwyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.5 wraz zodsętkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych,naliczanymi od dniaprzekazania dotacji, termin
jej zwrotu orazflazwęi numer rachunku bankowego, na który należy dokonaó wpłaty.

7.W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust.6 kwoty dotacji podlegającej
zwrotowi wtazz odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak
dlazaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu
dotacji, określonego w ust.6.

§12

Zakaz zbywaniarzeczy zakwion:lch za środki pochodzace z dotacii
1. Zleceniobiorca zobowięuje się do niezbywaniazwiązanychzrealizacjązadaniarueczy

zakupionych na swoją rzeczze środków pochodzącychz dotacji przezokres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu.

2. Zwużnychprzyczyn Strony mogązawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na
zbycierzęczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust.l, pod warunkiem ,że
Zleceniobiorca zobowiąże się ptzeznaczyć środki pozyskane ze zbyciarzeczy narealizację
celów statutowych.
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§ 13

1, Wszelkie zlnianY, uzuPełnienia i oświad czeniaskładane w zwiękuz niniejsząumową
^ l?*1gająpod rygorem nieważności zawarcia* rońi. pisemnej *.kr.r. "
2, Wszelkie wątPliwości związane zrcalizacjąnini"j;;;j ;mowy wyjaśniane będąw formiepisemnej.

§14

1, Zleceniobiorca PonosiwYŁąciąodpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałew związku z r ealizacj ą zadania pubi czne go.2, W zakresie związanY m z rcalizicj ą zadałiapublicznego, w tym z gr omadzeniem,
Przetwaruaniem i PrzekazYwaniem {anych Ósobowyci', atakże*p-.o*uar*iem ich dosYstemów informatYcznYch,Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia osób, których tedane dotYczą zgodnie zustawąz dnia29 sierpnia il97r. oochronie danych osobowych(Dz. U. 2015.2135 z późn. zmj

§ 15

postanowienia końcowe
1, W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia23 kwietnia 1964r._Kodeks cYwilnY (Dz .IJ 20t4.12l zpóźn.^) Ór*"stawy zdnia27 sierpnia1119 r.

^ o finansach publicznych (Dz.IJ. zZÓtgr.SSS zpóźn.nn)2, Ewentualne sPorY Powstałe w związkurru**"inń'i w}konywaniem niniejszej rrmowyStronY będą starałY się rozstrzygać polubownie. W prrypuatu braku porozumienia spórzostanie PoddanY Pod rozstrzygnięcle właściwego ie wŹględuna siedzibę Zleceniodawcysądu powszechnego.
3, Umowa niniejsza zostałasPorządzona w 3 jednobrzmiących egzernplarzach,2 egzemplarzedla zlęcęniodawcy, jeden ógzemplarz dla żleceniouior.y.

Forma pisemna oświadczeń

Zńaczniki

l . oferta r ealizacji zadania pub li czne go
wraz z wymaganymi załącznikarń

NAC
Vlł!driału

zleceniobiorca:

lNs

dlĄ^rr^r!^*W
Oa,,eUr- ł{ała*a_

Z-ca NACZELNIKA
Wylzielu Fina4sńffiĘldżetu" 

,/ł,/
Anna Stfiińshc
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