
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* /
tlM

*, o KTORYCH MOWA W ART. i6 UST. l t 6 USTAWY ZDNIA
24 KWIETNIA 2003 R. o DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIAC IF, (DZ. U . Z 2016 R. PoZ, 23g I 395)

Nr 15/2018

Pod tYtrrłcnr: ,, Wsparcie realizacji zadania putllicznego w rozumieniu art.16 ust.1
ustawY, w zakresie zapewnienia opieki bezdomny m zwierzętom , wolno żyjącym kotom
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt we współpracy ze strażą Miejską
w pruszkowie, lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem d|a zwierząt'

'zawarta w dniu 5 stycznia 20lB r. w Pruszkowie między: Gminą Miasto Pruszków z siedzibą
rv Pruszkowte przy ul. Kraszerł,skiego l4l 1 6, zwaną dalej "Zleceniodawcą''
rcPrezcntowaną PrZęZ: Prezydenta Miasta Pruszkowa * mgr Jana Starzyńskiego
a : Pruszkowskirn Stowarzyszenienr na Rzecz Zwierz,ąIz siedzibą w Pruszkowie w§isanynr
do Kra.iowego RejestrLr Sądowego poci lll_tnrerem 0000468897 reprezentowanymprzez:
l. Prczesa -Marcelzr Piątkowsl<iego _ 

---._ 
}

2. Slłarbnika -Dorotę Halawę
zgodr'ie z wYciągiem z właściwego rejestru załączonym do ninie.jsze.j unrowy, zwanymi dalej
.,Zlcceniobiorcą".

§1
Przedmiot umowy

l. Zleceniodetwca zleca'Zlecęrriobiorcy, zgodrrie z przepisami ustawy z dnia24 kwietnia
2003 r. o działalrrości pozytkr,r publicznego i o wolontariacie, zwarrej dalej ,,ustawą",
realizac.ię zaclania publicznego pod tytułem: ,,Wsparcie realtzacji zad,aniapublicznego
W rozumienill art.l6 ust.1 ustawy, w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ,

wolno Ż,YjącYm kotom oraz zapobiegania bezdornnoś ci zwierzątwe wspołp racy ze Strażą .
Miejską w Pruszkorvie 

" 
lecznicą weterynary_jną oraz schroniskiern dla zwierząt"

okreŚlonego szczegółowo w ofercie złożonej przezZleceniobiorcę w dniu 28. 12.2017r.,
ZWanego dale.| ,,zadaniern Publicznyrn", a Zleceriiobiorca zobowiązuje się wykonac zaclanie
publiczne w zakresie określorrym i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Z,lecerńodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe, o których mowa w § 3,

w fbrmie dotacji, ktore.j celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny
z postanowieniami tej umowy.

3, Niniejsza unrowa jest umową o wsparcie realizacji zadaniapublicznegol)* w rozumieniu art.
16 ust. i ustawv.

i) NaleZY wYbrac .,Powierzenie realizacji zadania publicznego", jeżeli Zleceniobiorca(-cy) nie zobowiązuje(-ją)
się do wYkorzYstania Środków finansowych innych niż aotacja, a,,wsparcie realizacji zadanlapublicznegÓ,;,
-ieżeli zobowiązuje(-.ją) się <1o wykorzystania innych środków finansowych.



4. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowanla przęz Zleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 4.

5. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań stanowiące załączniki do niniejszej
umowy, są integralną częścią umo\ł.y w ustalonym końcowym brzmieniu.

6, Osobą do kontaktów roboczych jest:

1) ze strony Zleceniodawcy: DanutaPrzybysz ż2 735-87-31
clprz),b},sz(4miasto.pruszkow.pl Monika Michalak 2ż 735 87-98 adres poczty
e l e ktro n i czr, ej nl nl i c hal ak (!9,rn i a sto . p r us ziio w . p l

2) ze strony Zleceniobiorcy: Dorota Halawa

§2
Sposób wykonania zadania publicznego

1. Terrnin realizacji zadania publicznego ustala się:

od dnia 05.01 .201 8r.

do drria 30.06.2018r.
2. Terrnin poniesienia wydatkow r,rstala się:

l) dla środkow pochod,zących z dotacji:
od dnia 0_5.01 .20l 8r.

do dnia 30.06.20l Br.

2) dla innych środkow t-tnansowycir:

od dnizi 05.01 .20l 8r

3 zl":;,,l;;;:::"ilT,!,q;" się wyloidć zadaniepubliczne )Łoo,,i. z ofertą,
z uwzględnieniem aktr-ralizac.ji opisu poszczególnych dzlałali w ternrinie określorrym
w ust, l.

4. Zleceniobiorca zobowiązurje się do wykorzystania środkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i

5, zgoclnie z celeln, na.jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza się w,ydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym takze odsetek bankowych od
Środków przekzrzanych przez Zleceniodawcę, na realizację zadanta publicznego wyłącznie
na zasadacl-i okrcślor-rych w umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobi orca zwraca
Zlecerriodawcy na zasadach określorrych w § 1 1.

5. Wydatkowanie osiągrriętyclr przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków
Przekazanych przez. Zleceniodawcę. z traruszeniem postanowień ust..4 uznaje się za dotację
pobraną w nadmiernej wysokości.

§3
Finansowanie zadania publicznego

1. Zlecerriodawca zobowiązuje się do przekazanla na ręall,zację zadania publicznego środków
finansowych w wysokości 95 000 zł (słownie : dziewięcdziesiąt pięc tysięcy złotych)na
rachunek bankowy Zleceniobiolcy nr rachunku: 1 1 2030 0045 1 1 10 0000 0278 1770
w następujący sposób:

a) I transza w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokoś ci 47 500 zł
( słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięcset złotych)

b) II transza w terminie 30 dni w wysokości 47 500 zł ( słownie : czterdzieści siedem tysięcy



3. Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się
za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym
koszcie zadanta publicznego nie zwiększy się o więcej niż 10 punktów procentowych.

4.Przektoczęnie limitu, o którym mowa w ust. 3, uważa się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokości.

§5
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

1. Jezeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizac.ji zadania
Publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się
go zazgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż I0oń.

2.Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 7, uwaza się za pobranie części dotacji
w nadmiernej wysokości.

§6
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego

I. zlęcentobiorca jest zobowiązanv do prowadzeniawyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej i ewidencji księgowej zadaniapublicznego, zgodnie z zasad,ami wynikającymi
z ustawy z dnta 29 wrzęśnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z ż016 r. poz. 1047), w
spo sób umozliwiaj ący identyfi kacj ę poszczegolnych operacj i księ gowych.

2. Zlecentobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji
finansowo-księgowej, zwtązanĄ z realizacją zadanta publiczneg o przez okres 5 lń,Iicząc
od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobi orca) realizował zadanie
publiczne.

3. zleceniobiorca zobowtęląe się do opisywania dokumentacji finansowo-
-księgowej związanej zrealtzacjązadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych
Środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia
29 wrzęśnta 1994 r, o rachunkowości,

4. Niedochowanie zobowtązania, o którym mowa w ust. 1-3, uznaje się, w zależności od,
zakresu jego naruszenla, zanteztealizowanie części albo całości zadaniapublicznego,
chYba że zinnych dowodów księgowych wynika, że częśc albo całość zadaniazostała
zr ę altzo w ana prawi dł o wo .

§7
Obowiązki i uprawnienia informacyjne

I. Zlecentobiorca zobowiązuje się do informowanta, że zadanie publiczne jest
wsPÓłfinansowane ze Środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat

Powinna się znaleŹc we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyc zącychrealizowan ego zadania
publicznego.

2. Zlecentobiorca zobowtązuje się do umieszczania logo Zlecęniod,awcy lub informacji, ze
zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na
wszYstkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i
edukacYjnych, dotyczących realizowanego zadantapubliczneg o oraz zakupionych
rzeczach, o ile ich wielkość



1.

lprzeznaczenie tego nie uniemożIiwta, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,
w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

3. Logo oraztręśc wymaganych informacji Zleceniodawca ptzekazĄe Zleceniobiorcya)*.
4. Zlęcęniobiorca upowaznia Zlecęniodawcę do rozpowszechniania w dowolne.j formie,

w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu
Zleceniobiorcy), przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości
przyznanych Środków oraz informacjt o złożeniu lub niezłożęniu sprawozdania z
wykonania zadania publiczne go.

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bteżąco,jednak nie później ntżw terminie
14 dni od daty zaistnienia zmian,w szczegolności o:

1) zmlanlę adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do
reprezentacji;

2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

ż.

§8
Kontrola zadania publicznego

Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadanta publiczneg o przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa
w § 3 ust. 5 . Kontrola możę byc przeprowadzona w toku realizacji zadania publi<;zneg o oraz
po jego zakończęniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 2.

W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnio ne ptzez Zleceniodawcę mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mięc znaczenie dla oceny

PrawidłowoŚci wykonywania zadanta publicznego, oraz żądac udzielenia ustnie lub na
piŚmie informacji dotyczących wykonanta zadanta publicznego. Zleceniobiorca na żądante
kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć Iub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji orazudzięlić wyjaśnień i informacji w terminie określonymprzezkontrolującego.
Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno
w siedzibie zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadantapublicznego.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane równiez w siedzibie
Zleceniodawcy.
O wynikach kontroli, o której mowa w ust. I, Zlęceniodawca poinformuje Zlęceniobiorcę,
aw pruypadku stwierdzęnia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na
celu ich usunięcie.
Zleceniobiorca jest zobowtązany w terminie nie dłuższym niz 14 dni od dnia otrzymania
wniosków t zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie
ich wykonan ia ZIę cęniodawcy.

5.

§9
Obowiązki sprawozd aw cze Zleceniobiorcy

1, Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do złożenta sprawozdania częściowego z
wYkonywanla zadanla publicznego według wzoru stanowiące go załącznik nr 5 do
rozPorządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia2016 t.

a
_).

4.

6.

a) Postanowięn ie fakultatvwne.



W SPraWie WZorÓW ofert i ramowych wzorów umów dotyczącychrealizacji zadań
PublicznYch oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zad,ań stanowiące go załączniknr
2 do rozporządzenta Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnta 14 kwietnia 2016
r. w sPrawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania zrealizacji
zadania publiczneg o (Dz.IJ . poz. 570)5)*.

2. zlęcęniobiorca jest zobowiązany do dostarazęnla sprawozdania w tęrminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania.

3.Zlęceniobiorca składa sprawozdanie części owe z wykonania zadantapublicznego
sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie6)*do 16 kwietnia 2018r.

4. Zlecęniobiorca składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadantapublicznego
sPorządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia realizacji zadanta publicznego.

5. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie,
przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań,
o których mowa w ust. 14. Żądanie to jest wiążące dla zleceniobiorcy

6.W przypadku niezłozenia sprawozdań, o ktorych mowa w ust. 74, w terminie
Zleceniodawcawzywapisemnie Zlęceniobiorcę do ichzłożęnia w tetminie 7 dni od dnia
otrzYmaniawezwania. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust, 6,
skutkuj e uznaniem dotacj i za lvykorzystaną niezgodnie z plzęznaczeniem na zasadach,
o których mowa w ustawie z dnta27 sierpniaż009 r. o finansach publicznych ((Dz. U.
z20I7 I. poz.73II, zpoźn. zm,).

7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 5 lub 6, może być podstawą
do natychmiastowe go r o związanta umowy przęz Zl eceni o dawc ę.

8 Złożęnię sprawozdania końcowe go plzez Zleceniobiorcę jest równoznac znę z udzięleniem
zlecęniodawcy prawa do rozpowszęchniania informacji w nim zawatltych
W SPrawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach
urzędowych.

§10
Zwrot środków finansowych

1. PrzYznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku
zrealtzacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od ptzekazanej dotacji,
Zlęceniobiorca jest zobowtązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakonczęnta
realtzacji zadania publicznego nie później jędnak niż do dnia 30 czetwca 2018r.
NiewYkorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budzetowy Zleceniobiorca jest
zobowiązany zwroció w terminie 15 dni od dnia zakończeniareallzacjlzadania publicznego,
o którym mowa w § 2 ust. 17) na rachunek bankowy Zleceniodawcy .

2. NiewYkorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy
o numerze 93 2490 0005 0000 4530 5 I18 7345

3. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2, Podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na
rachunek bankowy Zleceniodawcy .Odsetki naliczasię począwszy od dnia następującego po
dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacii.

5) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. l9austawy (tzw. małych dotacji).6)Dotyczy zadaniapublicznego realizońanego w okresie od 2 do 5 lat budzeiowych.i)Dotyczy zadania realizowanego w kra.ju.



4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe odprzyznanej dotacji podlegają zwrotowi na
zasadach określonych w ust, 2-4.

5. Kwota dotacji:
1 ) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§11
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okolicznośQi, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły
wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
z2016 r. poz.380, zpóżn. zm.), które uniemozliwiają wykonanie umowy.

2.W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.

§12
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę

1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemozliwiających
wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorca moze odstąpić od umowy, składając
stosowne oświadczenie na piśmie nie później niz do dnia ptzekazania dotacji,
zzastrzeżęniem ust. 2.

2, Zlecęniobiorca możelmogą odstąpić od umowy, nie pózniej jednak niz do dniaprzekazanla
dotacji, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.

§13
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z ptzeznaczeniem lub pobrania
w nadmiernej wysokości lub nienależnie , tj. bez podstawy prawnej ;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności
zmniej szenia zakre su tzeczow e go real izowane go zadania publiczne go ;

3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób
niezgodny z niniej szą umową;

4) nieprzedłożęnia pIzez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonanta zadanta publicznego
w terminie określonym inazasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia przez
Zleceniobiorcę w terminie określonym przęzZleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości;

6) stwierdzenia, że oferla na realizację zadania publicznego była ntęważna lub została
. złożonapTzez osoby do tego nieuprawnione.

2, Zlęcęniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. I, wraz z odsetkami w wysokości



określonej jak dla zaległości podatkowych,naliczanymi od dniaprzekazania dotacji, termin
jej zwrotu oraznazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§14
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

l . Zlecęniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zad,ania rzęczy
zakupionych na swoją Tzeaz za środki pochodząc e z dotacjt przęz okres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu.

2. Z wużnych przyczyn Zleceniodawca możę wyrazic zgodę na zbycie rzeazy przed, upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem żę Zlecentobiorca zobowiąże się
PrZęZnacZyĆ Środki pozyskane ze zbyciaTzeczy narealizację celów statutowych.

§15
Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczęnia składane w związku z niniejszą umową
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie wątpliwości związane z ręalizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie
pisemnej lub za pomocą środków komunikacj i elektronicznej .

§16
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w zwtązku z realizacją zadania publicznego,

2. W zakresie związanym z ręaltzacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,
ptzetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na
gromadzente, ptzetwarzanie l, przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą
te dane, zgodnie z ustawą z dnta 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z2016 r. poz.922).

§17
postanowienia końcowe

1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoŚci pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2OO9 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia}9 wrzęśnla 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia
29 stycznta2))4 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. I]. z2017 r. poz.1579, zpóżn. zm.)
oraz ustawY z dnla 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny
f,tnansów publicznych (Dz. lJ. z2017 r. poz. I3II, zpóżn. zm.).

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnta
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,



§18
Ewentualne spory powstałe w związkuzza-warcięmi wykonywaniem niniejszej umowy Strony
będą się starały rozstrzygaó polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie
poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego zę względu na siedzibę
Zleceniodawcy.

§19
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1

e gzemplar z dla Zlę c ęnto b i o rc y i 2 dla Z 1 e c eni o d awc y.

Zleceniobiorca): zleceniodawoa:

JUIL

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* lpobrany samodzielnie

wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego*.

3 . Zaktualtzowany harmono gram * 
.

4 . Zaktualtzo wana kal kul acj a prz ewi dywanych ko s ztó w r e alizacji zadania* .

5 . Zaktualtzo wany o p i s p o s z c ze g ó lny ch działań* .

POUCZENIE
Zaznaczenle,,*", flp.i ,,rejestrze* / ewidencjix", ozfta:za, że należy skreślió niewłaściwą odpowiedź
i pozostawió prawidłową. Przykład: ,,rejestrze* / ełńrid€nęii-*".

Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzorll, należy stosować się do wskazali zawaĘch
w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień.

Umowa ma charakter ramowy. Oznaczato, że lnożnają znieniaó, w tym uzupełniaó, o ile te zmiany nie
są sprzeczne z niniejszym ramowym wzorem.

?ij §i .{, ,$ !' $li
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OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLICZNEGo* /
oF ERTA \^/SPOL|,JA R EALIZAC] l ZADAN lA PU B Ll CZN EG o x,

o lfioRYcH MoWA W ART. 14 UST. 1_ l 2 USTAWY Z DNlA 24 KWlETNlA 2003 R.

o DZlAŁALNoścl pozyrKu pUBLlcZNEGo loWo0_oNTARlAclE (DZ. U. Zż01,6 R. poz.239 l

395)

POUCZENlE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych poIach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach
lub w prz,7pisli:il,

W przypadku pól, które nie dotyczą danej o1erty, należy wpisać,,nie dotyczy" lub przekreślić pole,

Zaznaczetrie ,,*", np,,. ,,Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidel"lcją+", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpov;iedź i pozostawić prawidłową, Przykład: ,,Krajowynr Rejestrem Sądowym*/włłśełł+ą-ewde+reie*".

l. rodstawowe informacje o złożonej ofercie

J.. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzai zadania publicznegol)

3. Tytuł zadania publicznego

Prezyderrt Miasta Pruszkowa

Oferta na wsparcie przez organizacje pozarządowę inne uprawnione
podm i oty prołvadzące działal ność pozytku ptrbl i cznego (podm ioty
wynrielrione w art, 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 rokLr o
clziałalrrości pozytkLr publicznego i o wolontariacie) zadania
ptrbliczne3o realizowallego w picrrłszyrn pólroczLl 20l8r. rł zakresie
zaper,vnienia opieki bezdomnyl zwierzętom, wolnozyjącym kotorn
oraz zapobiegarlia bezdornności zwierząt we rvspółpracy ze Strażą
Mie.iską w Pruszkor.vie, Lecznicą Weterynaryjną a oraz Schroniskiem
dla zv,ierząt.

Z;rŃi,i;ńió ;pi"ńrryr; ńolń"^ 
'ó 

r łirŃ","ó1 ópiói,i
bezdom nym zwierzętom, rvo lnozyj ącym l<otom oraz zapob iegan ie
bezd om n ośc i zw ierząt, przez wsp i e r anie działali zapobie ga.j ących

[.,"*" ,";
L____,___

lizacii zadania publicznego

ll. Dane oferenta(-tów)

].. l§azwa oferenta(-tów}, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres
l<orcspondencji

P rus zkowski e S towar zy szęniie lla Rzecz Zwier ząt
05-800 Pruszl<ów trl. Wojska Polskiego 72 m86

NIP: 534-249-25-23
I( RS 0000468897

d.-l

_]

l

l

]

l_

1) 
WYPełniĆ jcdynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogloszonym prżez organ otwartyn] konkursem ofert.
NaleŻy wskazaĆ radzaj zadania, o któr1,6 mowa W art. ]3 Ust. 2 pkt r LlsŁalvy Z dnia 24 kwietnia 2a03 r. o działalności
PoŻYtku Pubiieznego io wolontariacie, wyn:kaj;;cy z og|osze nia o otwar.tym konkursie otert.

1



2.. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do skladania wyjaśnień
dotyczących oferty (np. numer teIefonu, adres
poczty elektronicznej, numer faksu)

Marcel Piątkowski

Dorota Halawa'

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa
w ofercie (naleźy wypełnić, ieżeli zadanie ma realizowane przez oddział terenowy, pla lub nizacviną oferenta)

dotyczy

4, Przedmiot działalności pożytku publicznego:

1) działalnośc nieodpłatna pożytku publiczrlegCI

- działalność na rżect bezdomnych zwierząt,

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

, zapobieganie rozmnażania zwierząt

, czipowanie zwierząt iwprowadzanie danych do ewidencji w celu ich identyfikacji,

- wspieranie iwspomaganie działalności irozwoju młodzieży idzieci poprzez edukacje iorganizowanie spotkań w

szl<ołach i przedszkolach,

- Wspomaganie i edukacja i motywowanie społeczeństwa dla polepszenia warunków dotyczących zachowania

czystości terenów zielonych, na terenie miasta Pruszkowa i okolic,

- promoc_ja wolontariatu

, organizowanie spacerów ispotkań z mieszkańcami miasta Pruszkowa w celu propagowania adopcji zwierząt

bezdomnych

1) działalność odpłatna pożytku publicznego

rrJie dotyczy

]

l

lll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu. administracji publicznej,
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu
administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej2]

arcel Piątkowski * Prezes

ata Gałka- zastępca Prezesa

rota Halawa - skarbnik

atrycja Jeleniewska - sel<retarz

rePrezentacji Podmiotu: do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawac

ajątkowych, uprawnionych jest dwoch członkór.v zarządtt działających wspólnie

Ż] 
NaleŻY okreŚ|ic, czY Podstawą są zasady okrcślone w statucie, pełnomocnictwo cży też rnna podstawa



1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacii

4.

5.

6.

lV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

Prowadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszków punktu czasowego pobytu bezdomnych psów przy ul

Południowej w Pruszkowie, przed przewiezieniem ich do schroniska, zwrotu właścicielom lub przekazaniem

adopcji.

Prowadzenie stałej, systematycznej współpracy z Eko Patrolem działającym w strukturze Straży Miejskiej

Pruszkowie, z Lecznicą Weterynaryjną z którą Gmina Pruszków ma podpisaną umowę, Powiatowym Lekarze

Weterynarii oraz domami tymczasowymi dla bezdomnych kotów w zakresie zapewnienia czasowej opiek

bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności.

Współpraca Eko Patrolem Straży Miejskiejw Pruszkowie, lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierzą

z którym Gmina Pruszków zawarła umowę, polegającą na ograniczeniu populacji wolnożyjących kotów

wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu miasta Pruszkowa, zgłaszanie konieczności przeprowadzani

zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych i wolnożyjacych zwierząt, usypianiu ślepych miotów ora

czipowania zwierząt w lecznicy weterynaryjne1, z którą miasto podpisało umowę.

Zapewnienie czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami po zabiegach sterylizacji ikastracji po powrocie d

miejsc macierzystych lub przekazaniem do adopcji.

Prowadzenie kart identyfikacyjnych bezdomnych zwierząt przyjętych do punktu czasowego pobytu lub d

domów tymczasowych (koty) wraz z opisem zwierzęcia i jego fotografią.

Posiadanie kart skierowanych na zabiegi kastracji i sterylizacji lub inne niezbędne zabiegi lub leczenie w lecznic

bezdomnych zwierząt (wraz z opisem zwierzęcia, opisem choroby lub zabiegu oraz datą wykonanego zabieg

przez lekarza weterynarii)

7. Poszukiwanie we współpracy z Eko Patrolem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprze

przeprowadzanie kampanii informacyjnej o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt. Kampania będzi

PrzeProwadzona wŚród mieszkańców za pośrednictwem lokalnej prasy, radia iportali społecznościowych ora

na organizowanych festynach, spotkaniach z mieszkańcami miasta Pruszkowa, szkołach i przedszkolach.

Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach iprzedszkolach m.in. w zakresie odpowiedzialnej iwłaścivle

oPieki nad zwierzętami, a także ich humanitarnego traktowania, propagowania stery|izacji ikastracji or

czopowania zwierząt. Propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych.

Prowadzenie monitoringu miejsc przebywania oraz stanu zdrowia lvolnożyjących kotów oraz ich wyłapywanie

celu skierowarlia na zabiegisterylizacji ikastracjiw lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta pruszkowa.

Nadzór dYstrybucji karmy dla kotów wolnożyjących kotów prowadzonej przez Wydział ochrony środow

Urzędu Miasta w Pruszkowie oraz kontrola karmicielek i monitoring miejsc dokarmiania kotów.

]-1. Składanie wformietabelarYcznejdo 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedniwokresietrwania umowy

wsParcie zadnia Publicznego z zakresu czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętarni sprawozdania z ilo

9.

10.

bezdomnYch zwierząt PrzYjętYch do punktu czasowego przetrzymywania przy ul. południowej w pruszkowie



ilościadopcji lub zwrotu do właścicieli lub innych zdarzen dotyczących bezdomnych zwierząt.

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wrazz liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

owarzyszenie wrrioskuję o dofinansowanie :

sfinansowania zakupu karmy suchej i mokrej, w celu zapewnienia prawidłowej dieĘ zwierząt przebywających w

nkcie czasowego przetrzymywania zwierząt oraz domach tymczasowych do czasu przekazania ich do adopcji,

pokrycia kosztów leczenia bezdomnych zwierząt, przekraczające doraźną pomoc weterynaryjną objętą umową

niędz,y (inliną Pruszl<ów, a L.eczrricą Weterynaryjną z ktorą GmiIla ma podpisalla Lll-1lowę na 2018 r,

pokryciekosztówsprawowaniaopieki nadzwierzętamiwtrakcieichrekonwalescencji poodbytym leczeniuaprzed

ierowaniem ich do adopcji,

pokrycie kosztów związanych z zatrudnielliem pracowników gospodarczych w celu zapewnienia stałej 24 godzinnej

_,,ieki bezpaliskich zsvierząt w punkcie czasowego przetrą,mywaniazwierzątprzy ul. południowej w pruszkowie przed

skieror,vaniern ich do adopcji,

-innekosz§bezpośredniozwiązanezrealizacjązadaniapublicznego In,in.:,zakupuobroży przeciwpchelnychi

przeciw kleszczowych dla psów przebywających pod opieką stowarzyszenia w celu profilaktyki ochrony zdrowia i

zapobieganiu chorób odkleszczowl,ch, smyczy, szelek, i obroży dla psów.

- pokrycia kosztów doposzzenie purrktu adopcyjnego oraz jego deratyzacji

- pokrycia kosztów kampani edukacyjrrych w zakresie adopcji zwierząt oraz sprawowania właśc,iwej o

hunlanitarnego ich traktowan ia

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności
wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3)

4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

]elem zadania ptrblicznego jest:

zmniejszenie problemu bęzdomności zwierzątpoprzęz ograniczenie ich populacji Za pomocą zabiegów kastracji i

zapervnienie całodobou,ęj opieki nad bezdonrnymizwierzętami w punkcie czasowego przetrzymywaniazwierzątoraz

tnach tytłczasowych do cza:;u prz,ekazania ich do adopcji,

Podniesienie ŚwiaclomoŚci społecznej związanej z posiadaniem zwierząt, ich opieką i humanitarnym traktowan

svierzat wolno żyjącycll oraz prolnowanie czipowania i adopcj i zwierząt.

3]Wypełnić 
tylko w przypadku ubiegania się o clofinansovlanie inwestycji.



oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

Systenratycznie wzrastająca na terenie Gnriny Pruszków ilość bezdonlnych psów ikotów, rodzi potrzebę zapewnienia

czasowej opiel<i nad porzttconymi zwierzętarni przed przekazaniern ich do adopji ,poprzęz zapewnienie im

odpowiedniclr warunkórv bytowych oraz opieki weterynaryjnej związarlej zich leczeniem. Zadanię ma równiez na celu

zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt wprzęz ograniczenie ich populacji za pomocą zabiegow kastracji i

sterylizacji oraz idenĘfil<acji elektronicznej wraz z wpisaniem ich do bazy, co ułatwia odrralezienie ich właściciela,

zanim trafią do schroniska, Poprzez nalezyte działanie w ramach zadania publicznego ograniczona zostanie skala

r,vystępowania zjawiska bezdomności zwierząt oraz nadmiernego ich przyrosttt,

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznegoa)

Zakładane rezultaty zadania publicznego Planowany pożiom osiągnięcia,
rezu ltatów (wartość docelowal

Sposób monitororła hia rezultatów,| źr 6dlo_,:

informacii o osiagnieciu wskaźnika

ó. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacii zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka
w trakcie realizacii zadania oublicz

Prowadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszków punktu czasowego pobytll bezdomnych psów przy ul, Południowej

szkowie - w tym celu Stowarzyszenie zatrudni 3 lub 4 pracowników gospodarczych oraz podpisze 8 Lrmć

1ontariackiclr.

. Współpraca z Eko Patrolem Strazy Miejskiej rv Pruszkowie polega.iąca na

sów z terenu miasta Pruszkowa i zapewnienie im schronięnia oraz godnyclr

odławianirr

warunków

około 150 psów bezdomnyc

bytowych przed przekazanlę

clr do adopcji lub do sclrroniska , z którym Gmina ma podpisaną umowę.

Współpraca z Eko Patrolem Strazy Miejskiej w Pruszkowię oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającyrn

rzecz zwięrząt polegająca na znalęzieniu około 70 nowych domów dla psów odłowionych z terenu miasta Pruszkor,va.

. Zapewnienie czasowej opieki około 70 psów po zabiegach sterylizacji ikastracji do czasu przekazania ich do adopcji.

Współpraca z Eko Patrolem Strazy Miejskiej polegającą rra wyłapywaniu około l50 kotów wolr-rożyjąoych kotó

elem przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji w ramaclr ograniczenia populacji wolnożyjących kotów.

. Prowadzenie monitoringu około 30 miejsc bytowania wolnożyjących kotów oraz współpracaz ich karmicielkami ora

ecznicą weterynaryjną, z |<torą Gmina ma podpisana umowę w celu l-nonitorowania ich stanu zdrowia oraz nadzc

trYbucji karnry dla kotów r,volnożyjących prowadzonej przez Wyclział |ochr'ony Środowiska Urzędu Miasta

szkowie.

WsPÓłPraca z domeln tYmczasowyrn dla bezdornnyclr kotów oraz dwoma organizacjami pozarządowymi działalącym

terenie miasta Pruszkowa w zakresie zapewnienia czasowej opieki około 80 bezdomnym kotom, które nie mo

róció na miejsce dotychczasowego bytowania z uwagi na zły stan zclrowia lLrb inne przyczyny losowe,

Poszukiwanie we wsPÓłPracy Z Eko Patrolem nowyclr właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez przeprorvaclzan

mPanii informacYjrrej o możIiwości adopcji bezdomnyclr zwierząt. Kampania będzie przeprowadzona wś

mieszkańców za PoŚrednictwem lokalnej prasy. radia i poftali społecznościowyclr oraz na organizowanych festynach

a)WYPełniĆ jerJYnie w Przypadku, gdy, organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako
obowiązkowe.



potkaniaclr z nlieszkańcanli nriasta Pruszkowa, szkołach i przedszkolaclr.

, Prowadzeniedziałań edLrkacyjnych w 10 szkołach iprzedszkolach m.in. w zakresie odpowiedzialnej iwłaściwe.j opiek

lacl zwierzętatni, a także ich lrumanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czopowaniazwierząt

Propagowan ie adopcj i zw ierząt bezdom nych

10. Podejrnowanie działań interwencyjnych we współpracy zEko Patrolem Strazy Miejskiej lub Policją (około 10

u) poprzez odbieranie posiadariych psów w oparcie o obowiązujące przepisy ustawy o ochronie zwierząt

wowanie nad nimi opieki do czasu przekazaniaich do adopcji nowylTl odpowiedzialnym opiekunom.

1, Zapewnienie pielęgnacji i profilaktyki we współpracy z Lecnlicą Weterynaryjną, z |<torą Gmina ma podpisan

mowę zapobiegarliu chorobonr zakaźrrym zwierząt bezdomnych poprzez wykonywanie około 200 szczepień.

2. Prowadzenie przy udziale Gminy oraz we współpracy z Eko Patrolem działań edukacyjnych ipromocyjnych

resie czopowania około 200 zwierząt z terenu miasta Pruszkowa w celu ich szybkiej identyfikacji

7, Harmonogram na rok2Ot7
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obol< nazwy działania należy podaĆ

nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku

zadania realizowanego w okresie dłuższym niżjeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr j..1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

tp.
Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie

działania należy wskazać oferenta odpowiedziaInego za realizację
działa nia )

Planowany
termin

realizacji

Zakres działania realizowany przez podmiot
niebędący stroną umo*y')

L
Prowadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszków

punktu czasowego pobytu bezdomnych psów przy ul.

Południowej w Pruszkowie w tym celu

Stowarzyszenie zatrudni 3 lub 4 pracowników

gospodarczych oraz podpisze 8 umów

wolonta riackich.

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
d nia

05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

2

Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiej w

Pruszkowie polegająca na odławianiu około 150 psów

bezdomnych psów z terenu miasta Pruszkowa i

zapewnienie im schronienia oraz godnych warunków

bytowych przed przekazaniem ich do adopcji lub do

schroniska , z którym Gmina ma podpisaną umowę,

Działania o
cha ra kte rze
ciągłym w
okresie od
d nia
05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

') DotY.ry zakresu działania tej części żadania, która będzie reaIizowana przez podmiot niebędący 5troną umowy, o którym
mowa W art, 16 Ust.4 UstaWy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku pubIicznego i o wolontariacie,
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3

Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiejw
Pruszkowie oraz innymi organizacja mi
poza rządowymi działającym i na rzecz zwierząt
polegająca na znalezieniu około 70 nowych domów
dla psów odłowionych z terenu miasta Pruszkowa

Działania o
cha ra kte rze
ciągłym w
okresie od
dnia
05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

4

Zapewnienie czasowej opieki około 70 psów po

zabiegach sterylizacji i kastracji do czasu przekazania

ich do adopcji

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
d nia

05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

5

Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiej
polegającą na wyłapywaniu około 150 kotów
wolnozyjących kotów celem przeprowadzenia
zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach
ograniczenia populacji wolnożyjących kotów

Działania o
cha ra kte rze
ciągłym w
okresie od
d nia

05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

6

Prowadzenie monitoringu około 30 miejsc bytowania

wolnożyjących kotów oraz współpraca z ich

karmicielkami oraz lecznicą weterynaryjną, z którą

Gmina ma podpisana umowę w celu monitorowania

ich stanu zdrowia oraz nadzor dystrybucji karmy dla

kotów wolnożyjących prowadzonej przez Wydział

Iochrony Środowiska Urzędu Miasta w Pruszkowie.

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
dnia
05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

7

Współpraca z domem tymczasowym dla bezdomnych

kotów oraz dwoma organizacjami pozarządowymi

działającymi na terenie miasta Pruszkowa w zakresie

zapewnienia czasowej opieki około 80 bezdomnym

kotom, które nie mogą powrócić na miejsce

dotychczasowego bytowania z uwagi na zły stan

zdrowia lub inne przyczyny losowe.

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
dnia
05.0]_,2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

8

Poszukiwanie we współpracy z Eko Patrolem nowych

właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez

przeprowadzanie kampanii informacyjnej o

możliwości adopcji bezdomnych zwierząt. Kampania

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
d nia

05.01.2018r

Nie dotyczy.



będzie przeprowadzona wśród mieszkańcow ża

pośrednictwem lokalnej prasy, radia i portali

społecznościowych oraz na organizowanych

festynach, spotkaniach z mieszkańcami miasta

Pruszkowa, szkołach i przedszkolach.

do
30.06.20]-8r

9

10

Prowadzenie działań edukacyjnych w 10 szkołach i

przedszkolach m.in. w zakresie odpowiedzialnej i

właściwej opieki nad zwierzętami, a także ich
humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji oraz czopowania zwierząt.
Propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych

Działania o
cha ra kte rze

ciągłym w
okresie od
dnia
05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy,

Podejmowanie działań interwencyjnych we

współpracy z Eko Patrolem Straży Miejskiej lub Policją

(około 1_0 w roku) poprzez odbieranie posiadanych

psów w oparcie o obowiązujące przepisy ustawy o

ochronie zwierząt i sprawowanie nad nimi opieki do

czasu przekazania ich do adopcji nowym

odpowiedzialnym opiekunom.

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
d nia
05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.

tL

Zapewnienie pielęgnacji i profilaktyki we współpracy
z Lecznicą Weterynaryjną, z którą Gmina ma
podpisana umowę zapobieganiu chorobom zakaźnym
zwierząt bezdomnych poprzez wykonywanie około
200 szczepień.

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
d nia
05.01.2018r
do
30,06.20].8r

Nie dotyczy.

12

Prowadzenie przy udziale Gminy oraz we współpracy
z Eko Patrolem działań edukacyjnych i promocyjnych
w zakresie czopowania około 200 zwierząt z terenu
miasta Pruszkowa w celu ich szybkiej identyfikacji.

Działania o
cha ra kterze
ciągłym w
okresie od
dnia
05.01.2018r
do
30.06.2018r

Nie dotyczy.







9, Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp. Nazwa źródła Wartość

1 Wnioskowana kwota dotacji 95.000,00 zł

2

lnne środki finansowe ogółem");
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2,1-2.4)

12.315,00 zł

2.7 środki finansowe własne'') 10.005,00 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego") 2.310,00 zł

2.3

środki finansowe z innych źródeł publicznych13)'1o)

0,00 zł
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaźe(-żą) środki finansowe):

2,ą Pozostałe13)
0,00 zł

3

Wkład osobowy iwkład rzeczowy ogółem;
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i3 ż\

5.760,00 zł

3.1 Wkład osobowy 5.760,00 zł

3.ż Wkład r.ec.owy") 0,00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego'6) 84,0LYo

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji17) Iż,96 %ó

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymahej kwoty dotacji18) 6,06 Y"

10. lnformacja o zamiarze odplatnego wykonania zadania"] {;eźeli ofe re nt(-nci)
odbiorców zadania, naleźy opisać, jakie będą warunki pobierania t świadczeń,

przewiduje(-ją) pobieranie świadczeri pieniężnych
jaka będzie wysokośc świadczenia poniesiona pr

'3) Wypelnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
la) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu 1ednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki

z funduszy strukturalnych,

'5) Wypetnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obelmowala wycenę wkiadu rzeczowego.

'u) Procentowy udzial kwoty dotacji, o któr,e1 rnowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego na|ezy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przccinku,

") Procento*y udział innych Środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w 5to5unku do otrzymane.j kwoty dotacji nalezy
podać z dokladnośclą do dwóch miejsc po przecinku.

'8) Procentowy udziai środków niefinansov,,ych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

'9) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania Jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzone1 odpiatne1
działalności pożytku publicznego.
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pojedynczego odbiorcę orazjaka będzie łączna wartość świadczeń)

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać kwalifikacje osób oraz
sposÓb zaangaŻowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnien!em wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczącyc

J,

4.

5.

Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za prowadzenie kafi zwierząt - Dorota Halawa

Członek Stowarzyszerria odpowie dzialny za nadzór wyłapywarria bezdomny ch zwierząt oraz leczenia zwierząt w

lecznicaclr weterynaryjnyclr - Marcel Piątkowski

Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny zanadzór kannicieli kotów wolnożyjacych - Ilona Mlastek

Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za składanie comiesięczllych sprawozdań - Dorota Halawa

Członek Stowarzyszerria odpowiedzialny zaprzęprowadzanie kanrpani edukacyjnych i promocyjnyclr w zakresie

adopc.ji zwierząt oraz sprawowania właściwej opieki i humatlitanlego iclr traktowania- Marcel Piątkowsl<i.

Wolontariusze pracLljący na umowę zlecenie w ramach umowy wolontarystycznej,

Pracownicy zatrudnierri na umowę zlecenie.

12. WYcena wkladu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać
wyceny wkładu osobo*ugo'}, który zostanie zaangażowany przv realizacii zadania, wraz z podaniem cen rvnkowvch. na którvch nrWYcenY Wkładu osobowego", który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których
jest szacowana jego wartość)

owarzyszenie w 20l 8r zawrze tlmowy z 8 walontariuszarni.

g zawieranYch umórv, l<ażdy z wolontariuszy wykona 20 godzin pracy w lniesiącu tj.20 x 6 m-cy: l20 godz. x 6.00.-

20zł x tl osób : 5.160.00zł

13, Wkład rzeczowY Przewidziany do w^ykorzystania przy realizacji zadania publicznógo 1należy szczegółowo opisać zasady ora
sPosób wYkorzYstania wkładu 

'rec.o*egon) 
w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulac]a przewidywanych kosztów obejmował

WYCenę wkładu rzeczowego, oPisaĆ sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana j
wa rtość)

ie doĘczy

14.lnneinformacje,któremogąmiećznaczenieprzyocenieof",ty,Wtymodnosząceffi
kosztów oraz oświadczerllgwą.tych na końcu oferty

ie dotyczy

1,2



"15. lnformacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w t|iń

towarzyszenie otrzymało n/w dofinansowania inwestycji związanycbzrealizacjązadaniapublicznego:

1."Mały Grant" tytułem zakupu mikroczipów, czytrlików do mikrocziporv, |<latki kenelowej, transpofiera dla kotów lv

resie od 04.12,2013r do 31.I2.ż0l3r na podstawie umowy OSO nr 112112013 zawaftej z Gminą Miasto Pruszków w

rriu 28.11.2013r. - dotację rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

. ,,MĄ Grant" tytułem: zakupu mikroczipów do znakowaniazwierząt, zakupuwyposażenia do ratowania i utrzymania

wierząt, zakupu kanny dla bezdomnych psów oraztymczasowego utrzymania zwierząt przed adopcją w okresie od

5,05,2014r do 30.06.2014r na podstawie umowy OSO nr 4812014 zawaftej z Gminą Miasto Pruszków w dniu

8.04.2014r. - dotację rozliczono zgodnie zzapisami umowy,

. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnozyjącym kotom orazzapobieganie bezdomności

vierząt we współpracy ze strażą Miejską w pruszkowie,Lecznicą weterynaryj ną oraz ze schroniskiem dla zwierząt w

|oltresie 21 ,01 .2014r do 3 1.12.2014r na podstawie umowy nr OSO nr 1812014 zawaftej z Gminą Miasto Pruszków w dniu
I

|21 .01 .20l4r - dotacje rozliczotlo zgodnie z zapisami umowy.
I

|4. Dotacja tla zapewlrienie opieki bezdomnym zwierzętotn, wolnozyjącym kotom orazzapobieganie bezdornności
l

|zwlerząt we współpracy ze StrażąMiejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjfiąoraz ze schroniskiem dla zwierzątw
I

|okresie 1 l .0l ,20l 5r do 3 l .\2.2015r na podstawie umowy nr OSO nr 1112015 zawarlej z Gminą Miasto Pruszków w drriu
I

|3 l . t2.20l4r - dotacje rozliczono zgodnie z zapisami umowy.
l

|S.,,Hłaty Grant" tytułem zakupu mikroczipów, klatek kenelowyclr, transpońerów dla kotów, klatek łapek oral
I

|pomieszczenia magazynowego w okresie od 16.10.2015r do 30.11.2015r na podstawie umowy OSO nr 124lż01:
I

|zawaftej z Gmilrą Pruszków w dniu 16.10.ż0l5r - dotacje rozliczono zgodnie zzapivmi umowy.
I

|6. 
Dotacja na zapewttienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnozyjącym kotom orazzapobieganie bezdomtlości

|zwierząt we wspólpracy ze StrażąMiejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryj ną oraz ze schroniskiem dla zwierzątw
I

l,-Lres'e 04.0l .20l 6r do 3 1.12.2016r na podstawie umowy nr OSO nr 1412016 zawartej z Gminą Miasto Pruszków w dniu

.01.2016r - dotacja lv trakcie realizac.ii

. Dotacja na zapewnienie opieki bezdonrnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności

wierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryj ną oraz ze sclrroniskiem dla zwierząt w

resie 05.01 .2011r do 31.12.2017r na podstawie umowy nr OSO nr 1512017 zawafiej z Gnriną Miasto Pruszków w dniu

5.0 1 .201 7r - dotacla w trakcie realizac.ii

Oświadczam(my12o), że:

1,) proponowane zadanie publiczne będzie reatizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku pubIicznego
oferenta(-tów);

2| Pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
pu blicznego*;

3) oferentx / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składalący niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(_ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane ZaWarte w częŚci lI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;

'o' K.t.log oświadczeń jest otwartv
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6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadżeniem/ przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą
te dane, złożyly stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronle danych osobowych (Dz. U. z201,6 r. poz.922\,

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data,. 27,t2.2O17r

załaczniki:
1. Wydruk odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - 5 kart
2. Uwierzytelniona kopia Uchwały nr tl7 120!7 o zmianie nowego składu Zarządu Stowarzyszenia - 1 karta
3. Uwierzytelniona kopia Statutu Stowarzyszenia - 8 kart
4. OŚwiadczenie osób upoważnionych, że Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku - 1 karta
5. Lista i kontakt do osób zajmującym się zadaniem - 1 karta
6. Oświadczenie - ]" karta

1,Ą



Aneks Nr 1

z dnia 30 kwietnia 2018r.

do Umowy Nr 15/2018 z dnia 05.01.2018r .

zawart€l pomiędzy Gminą Miasta Pruszków z siedzibą w Pruszkowie przy

ul. Kraszewskiego 1 4 l 1 6, reprezentow aną przez:

Prezydenta Miasta Pruszkowa- Pana.Iana Starzyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Lidii Sadowskiej - Mucha

zw aną dalej,,Zlecenio dawcą",

a,.

Pruszkowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Zwterząt z siedzibą w Pruszkowie ul. Ale.ja

Wojska Polskiego 72185, 05-800 Pruszków , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr 0000468897 NIP:534 -ż49-25-23 reprezentowanym ptzez:

l. Prezesa - Marcela Piątkowskiego

ż. Skarbnika -Dorotę Halawę

zwanym dalej ,, Zleceniobiorcą"

§ l.

l. Napodstawie § 1 ust. 5 niniejszej umowy następuje aktualizacjaoferty stanowiącej

załączntk do umowy

2. W pozostałym zakresie postanowienia niniejszej umowy pozostają bęz zmian.

§2.
Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dlaZlęceniodawcy,

1 egzemplarz Zlecentobiorcy.

Zleceniodawca: zleceniobiorca:

,|'ył,lrlht

!
"{ ĄiJ L,ts, łr R/ĄW l"l "

n,{/--
ł e nryńn I - 2f z P,2Es r:,l

ł's

Jł,e,łpąr" t>aLCy-



Aneks Nr 2

z dnia 29 czerwca 2018r.

do Umowy Nr 15/2018 z dnia 05.01.2018r.

zawartej pomiędzy Gminą Miasta pruszków z siedzibąw pruszkowlę ptzy
ul. Kraszewskiego I 4 l I 6, reprezentow aną przęz:

I l Zastęp cę Prezydenta Miasta Pruszkowa - Andr zej a Kurzelę

2l zastępcę prezydenta Miasta pruszkowa -Michała Landowskiego

przy kontrasygnacie skarbnika Miasta - pani Lidii sadowskiej - Mucha
zw aną dalej,,Zle cenio dawcą",

a:

Pruszkowskim Stowarzyszeniem naRzecz Zwierząt z siedzibąw 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 - Marcela Piątkowskiego

2. Skarbnika -Dorotę Halawę

zwanym dalej ,, Zlęceniobiorcą"

§ 1.

1. NaPodstawie § 1 ust. 5 niniejszej umowynastępuje alłualizacjaoferty stanowiącej

zŃącznik do umowy

2. W PozostałYm zakresie postanowienia niniejszej umowy pozostają bęz zmian.

§2.
Aneks sPorządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy,

1 egzemplarz Zlecęniobiorcy.

zleceniodawca: zleceniobiorca:
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