
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* /

,;";ffi
24 KWIETNIA 2003 R. o DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (DZ.IJ. z2018 r. poz. 45O zpoźn.zm.)

oso/l10 l20l8

Pod tYtułem: o, WsParcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art.16 ust.1ustawY, w zakresie zaPewnienia opieki bezdomny m zwierzętom , wolno żyjącym kotomoraz zapobiegania bezdomności zwierząt we współpracy ze strażąMiejską
w pruszkowie 

, lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla rwierząt'

zawarta w dniu Ż6,06,2018r. w Pruszkowie rniędzy: Gminą Miasto pruszków zsiedzibąwPruszkowi e przy ul. Kraszewsk iego l 4 l 1 6, zwaną aii"1^^'-' zl""eniodawcą''reprezentowaną przęz :

1l zastępcę prczydenta Miasta pruszkowa - Andrzeja kurzelę2/ Zastępcę Prezydenta Miasta Pruszkowa - Michałi Landowskiego

a : Pruszkowskirn StowarzYszeniem naRzęcz Zwierząt z siedzlbąw pruszkowie wpisanymdo Krajowego Re-jestru Sądowego pod numerern 0000468897 reprezentowany mprzez:
1. Prezesa -Marcela Piątkowskiego
2. Skarbnika -Dorotę Halawę
zgodnie z wYciągiem z właŚciwego rejeslru załączonym do niniejszej umowy, zwanymi dalej
,,Zleceniobiorcą".

§l
l, Zleceniodawca zlęca zlece","o,o..'rl;::iliJ;ilfr.u,ni ustawy z dniaz4 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanejdalej ,,ustawą'',realizację zadania Publicznego pod tytułem: ,,Wsparcie realizacji zadaniapublicznegoW rozunrieniu art,16 ust,1 ustawY, w zakresie zapewnienia opieki beżdomnym zwierzętom ,wolno ŻYjącYm kotom oraz zapobiegania bezdomnoś ci zwterzątwe współp tacy zeStrażąMiejską w pruszkowie 

, lecznicą weteryna ryjną oraz schroniskiem dla zwierząt'
okreŚlonego szczegółowo W ofercie złoŻonej przęzZleceniobiorcę w dniu 15.06.2018r.,Zwanego dale-i 

"zadanienr PublicznYm", a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykona c zad,antepubliczne w zakresie określonym i na waruŃach określonych w niniejszej umowie.
2. zlęcęniodawca przyznaje zleceniobiorcy środki finansowe, o ktorych mowa w § 3,w formie dotacji, której celem jest realiza cja zadaniapublicznego w sposób zgodny

z postanowieniami tej umowy.
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3, Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadanlapublicznego1)* w rozumieniu art.
16 ust. l ustawy.

4, WYkonanie umowY nastąPi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 4.

5, Oferta oraz aktualizacje oPisu poszczególnych działań stanowiące załącznlkido niniejszej
umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.

6. Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Zleceniodawcy: DanutaPrzybysz 22 735-87-3l

dPrzYbYsz@miasto.prtrszkow.pl Monika Michalak 22 735 87-98 adres poczty
elektronicznej

2) ze strony Zleceniobiorcy: Dorota Halawa

§2
Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:
od dnia 01 .07.201 8r.
do dnia 31.12.2018r.

2. Termin poniesienia wydatków ustala się:
l ) dla środkow pochodzących zdotacji:

od dnia 01.07.2018r. dnia 31.12.2018r.
2) dla innycli środków finansowych:

od dnia 01 .07.201 8r.

do dnia 31.12.20l8r.
3. zleceniobiorca zobowiązuje się wyko nac zadaniępubliczne zgodnie z ofertą,

z uwzględnieniern aktualizacji opisu poszczegól nych d,ziałań w terminie określonym
w ust. 1.

4, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. l i
ust,4, zgodnie z celem, rra jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
DoPuszcza się wYdatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od
Środków PrzekazanYch Przez Zleceniodawcę, na realizację zadaniapublicznego wyłącznie
na zasadach okreŚlonYch w umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobi orca zwraca
Zleceniodawcy na zasadach określonych w § 1 1.

-5, WYdatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków
PrzekazanYch Przez Zleceniodawcę, znaruszeniem postanowień ust. 4 uznajesię za dotację
pobraną w nadmiernej wysokości.

§3
Finansowanie zadania publicznego

1, Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na rcalizację zad,antapublicznego środków
finansowYch w wYsokoŚci 100 000 zł (słownie : sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy nr rachunku: 11 2030 0045 11t0 0000 0218 |770 w następujący sposób:

l) Nalezy wybrac ,,powierzenie realizacji zadania pubIicznego", jeżeli Zlecęniobiorca(-cy) nie zobowiązuje(_ją)się do wYkorzYstania Środków finarrsowych innych niz o"otu.;u, u ,,*spar.ie reaiizacji zadaniapubIicznego,,,jeżeIi zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finanso*vch.



a) I transza w terminie 30 dni od dnia zawarcianiniejszej umowy w wysokości 50 000zł( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
b) II transza w terminie 30 dni w wysokości 50 000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcyzłotYch) od datY zatwierdzenia sprawo zd,ania z realizacji I transzydotacji zŁożonego przezZleceniobiorcę w siedzibie Zleceniodawcy. -'--]

2' ZadzieńPrzekazania dotacji uznajesię dzień obcięeniarachunku Zleceniodawcy.3, Zlęceniobiorca oŚwiadcza, że jest jedynym posiad aczem)wskazanego w ust. l rachunkubaŃowego i zobowiązuje się do utrrymania rachuŃu wskazanego w ust. 1 nie krócej nizdo dnia zaakcePtow ania Przez Zlecęniod,awcę sprawo zdaniakońcowego, o którym mowaW § 9 ust' 4, W PrzYPadku braku mozliwośc iutrzymania rachunku, o którym mowa w ust.1' Zleceniobiorca zobowiązuje się do nięzńocznego poinformowania Zlę|ceniod,awcy onowym rachunku i jego numerze.
4, zlęceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zad,ania :1) innych Środków finansowych w wysokości2)w *y.ołos.i 15 710,00 zł ( słownie :piętnaście tysięcy 

_siedemsei dziesięj złotychl,*iyń,"'
a) Środków finansowYch własnych * r"ńor.osŹ,i 

^is 
710,00zł (słownie: piętnaścietysięcy siedemset dziesięć Źłotych)" 

---' lJ

?Ó:fi 
osobowego o wartoŚci 5 760,Ó0zł ( słownie : pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt

5' CałkowitY koszt zad.aniaPublicznego sJanowi sumę kwot dotacji i środkóą o których
§JililrHjń'rf',;:r 

łącznie 121 4j0 zł (słownie, ,i; Jwaariescial.J., iyrię. y czterysta
6' ProcentowY udział Środków ze źrodeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1w stosunku dootrzYmanej kwotY dotacji wynosi nie mniej niz 21,47 yo, z zastrzezeniem ust. 7,7' WYsokoŚĆ Środków ze Źtodeł,o których mowa w ust.4 pkt i i 2 , możesię zmieniać, o ilenie zmniejszy się udziałtych środków w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji .8' ProcentowY udziałłącznej wartości wkładu osobowego orazwkładurzęczowego, o którychmowa w ust' 4 Pkt2 w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż0,05 oń,z zasftzeżeniem ust.9.

9'WartoŚĆ wkładu osobowego orazwkładLlrzeczowego 
, o których mowa w ust.4 pkt2 ,może

;:T;i"'"Ć 
, o ile nie zmniejszY się udziałtej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty

10' Naruszenie Postanowień, o których mowa w ust. 4-10, uważa się zapobranie dotacjiw nadmiernej wysokoś ci, z zastrzezęniem § 4 ust.3
11' Zlęceniodawca uzaleŻnia przekazanie kolejnych transz dotacji,od wydatkowania conajmniej ] 5 % przekazanych środków3)*.

§4procentowy udział dotacji w całkowi§m koszci e zadaniapublicznego

' ';ł,Z:;;:wY 
udział dotacji w całkowitym koszcie zadaniapublicznego wynosi nie więcej niz

2' Zleceniobiorca,jest zobowiązany zachowacprocentowy udziaŁdotacji w całkowitym koszciezadaniapublicznego, o którym mowa w § 3 ust, 5.
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]lP"'1.zl wyłącznie uT_ó: o wsparcie realizacji zadaniapublicznego.'' Poslanowienie fakultatywne. J
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3, Obowiązek zachowania Procentowego udziŃudotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się
za zachowanY, jeŻeli Procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym
koszcie zadaniaPublicznego nie zwiększy się o więcej niż I0 punktów procentowych.

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

§5
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

1, JeŻeli danY wYdatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z rcalizacji 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 I0%o.

2,Naruszenie Postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się zapobranie części dotacji
w nadmiemej wysokości.

§6
Dokumentacja rwiązana z realizacją zadania publicznego

L zleceniobiorca jest zobowiązanv do prowa dzęniawyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej i ewidencji księgowej zadaniapublicznego, zgodnie z zasad,amiwynikającymi
z ustawY z dnia29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w
sposób umożliwiaj ący identyfi kacj ę poszczególnych operacj i księgowych.

2, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji
finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadaniapubliczneg o przęzokres 5 lat,licząc
od Początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobi orca) realizował zadanie
publiczne.

3. zleceniobiorca zobowiązuje się do opisywania dokumentacji finansowo-
-księgowej związanej zrealizacjązadania,dotyczącej zarowlodotacji, jak i innych
Środków finansowYch, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia
29 wrzęsnia 1994 r. o rachunkowości.

4, Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. I-3,uznĄe się, w zalężności od,
zakresu jego naruszenia, zaniezrealizowanie części albo całości zadaniapublicznego,
chYba Że zinnYchdowodów księgowych wynika, że częścalbo całość zadanlazostńa
zr e altzow ana prawi dło wo.

§7
Obowiązki i uprawnienia informacyjne

1- zlecęniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadaniępubliczne jest
wsPÓłfinansowane ze Środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informa cjanaten temat
Powinna się znaleŹc we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogłoszeniach oruz wYstąPieniach publicznych dotyc zącychrealizowan ego zadania
publicznego.

2, Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy lub informacji, ze
zadanie Publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy,na
wszYstkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i
edukacYjnYch, dotYczącychrealizowanego zadaniapubliczneg o orazzakupionych
rzeczach, o ile ich wielkość



i Przeznaczenie tego nie uniemo żliwia,proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,
w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

3 , Logo oraz tręŚc WYmaganych informa cji Zleceniodawca przekazuje Zlęceniobiorcya)*.
4, Zlecęniobiorca uPowaznia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie,

w Prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innychpublikacjach, nazwy oru, uł."r,,
ZleceniobiorcY), Przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości
PrZYZnanYch Środków oraz informacji o złożeniulub niezłożeniu spraw ozdania z
wykonania zadania publi cznego.

5. zleceniobiorca jest zobowiązany informowac nabieżąco, jednak nie póżniej niżw terminie
14 dni od daty zaistnienia zmian,w szczegolności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów

reprezentacji;
telefonów osób upowaznionych do

2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§8
Kontrola zadania publicznego

1, Zleceniodawca sPrawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadaniapubliczneg o przez
Zleceniobiolcę, W tYm wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa
w § 3 ust, 4, Kontrola może bYć Przeprowadzonaw toku realizacji zadaniapubliczneg o oraz
po jego zakończeniu do czasu ustania zobowtązania, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2, W rumach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnio ne przęz Zlęcęniodawcę mogą
badaó dokumentY i inne nośniki informacji, które mają lub mogą miec znaczenie dla oceny
PrawidłowoŚci wYkonYwania zadania publiczneg o, oraz żąd,ac udzielenia ustnie lub na
PiŚmie informacji dotYczących wykonania zadaniapubliczneg o. Zleceniobiorca na żądanie
kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji orazudzieliĆ wyjaśnień i informacji w terminie określon ymprzezkontrolującego.

3, Prawo kontroli PrzYsługuje osobom upowaznionym przez Zleceniodawcę zarowno
w siedzibie zleceniobiorcy, jak i w miejscu rcaltzacji zadaniapublicznego.

4, Kontrola lub Poszczególne jej czynności mogą byc przeprowadzane rcwnież w siedzibie
Zleceniodawcy.

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1,

a w przypadku stwier dzęnia nieprawidłowości
celu ich usunięcie.

Zl ecenio dawca po inform lą e Zleceniobiorcę,
przekaże mu wnioski i zalecenia mające na

6, Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nle dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania
wniosków izaleceń,o którYch mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie
ich wykonan ia Zle ceniodawcy.

§9
Obowiązki sprawozda w cze Zleceniobiorcy

1, Zleceniodawca możę wezwaó Zleceniobiorcę do złożeniasprawozdania częściowego z
wYkonYwania zadaniapublicznego według wzoru stanowiące go załącznik nr 5 do
rozPorządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia2016 r.

a) Postanowienie fakultatywne.



W sprawie wzorÓW ofert i ramowych wzorów umów dotyczącychrealizacji zadańPublicznYch oruz wzorów sPrawozdań z wykonania t|ch zadań stanowiące go załącznik nr2 do rozPorządzeniaMinistra Rodziny, Pracy i Polityli Społecznej z dnial4 kwietnia 2016r' w sPrawie uproszczonego wzoru oferty i upro.r.ronego wzoru sprawozdan ia z realizacjizadania publiczneg o (Dz. TJ. poz.570;sl*,
2' Zleceniobiorca jest zobowięiny do dostar czeniasprawozdania w terminie 30 dni od dniadoręczenia wezwania.
3'Zlęceniobiorca składa sPrawozdanie częściowe z wykonania zadaniapublicznegosPorządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie6)*do 16 kwietnia 2018r.4' Zleceniobiorca składa sPrawozdanil koń.o*. z wykonan ia zadaniapublicznegosporządzone według wzotLl, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dniazakończenia r ealizacji zad,aniapubii"rnego.
5. Zlęceniodawca n

przedstawiłd"d"?i j,fi;;ffi ::ffiT,T,T,TH?;#ff xT:;i;::ffi:'.,o których mowa w ust. 14. Żądanie to jest wiążące dlazleceni,obiorcy6,W PrzYPadkunięzłożenia sprawo zdań, októrych mowa w ust. 74, wterminiezlecęniodawcawzywapisemnie zlecęniobiorcę do ichzłożęnia w terminie 7 dni od dniaotrzymaniawezwania. Niezastosowanie się do wezwania,o którym mowa w ust. 6,skutkuje uznaniem dotacji zawykorzystanąniezgodnie zptzeznaczeniem nazasadach,o których mowa w ustawie z dnia27 sierpniazoog r.o finansach publicznych ((Dz. U.z2017 r, poz. 7311, zpóźn. zm.).
7, Niezastosowanie się do wezwania,o którym mowa w ust. 1, 5 lub 6, możebyć podstawądo natychmiastowego r ozwiązania umowy przezzleceniodawcę.
8 ZłoŻenie sPrawozdania końcowe go przezZleceniobiorcę jest rownoznacznę zudzięleniemzleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji* ni. zawartych

W sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjn ych orazinnych dokumentachurzędowych.

§10

1, Przyznane środkj n.,ur,.o*."illil;":Hilj.'TT:';:,. , oraz uzyskane w zwiękuzrealizacją zadania PrzYchodY, w tym odsetki baŃowe od przekazanei dotacji,zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończęniarealizacji zadania Publicznego nie poźniej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018r.NiewYkorzYstaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budzet ov,ry Zleceniobiorca jestzobowiązany zwrocic w terminie is ani od dnia zakończęniarealizacjizadaniapublicznego,
o którym mowa W § 2 ust. 17) na rachunek bankowy Zleceniodawcy .2' NiewYkorzYstana^kwotl_a9lacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcyo numerze 93 2490 0005 0000 łS:O S l18 73453' odsetki od niewYkorzYstanej ń;y dotacji zwróconej po terminie, o którym mowaw ust' 2' Podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na

;Tl,Ti**::,::::.::T,T:],_:9dsetki,"li;;;;; io",u*,.rod dnianastępującego pożvlDLJ ('u Lllldniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.
5) Dotyczy jedyrie zadaniatealizowanego w hybie,art. 

.l 
9a u-stawy (tzw . maĘchdotacji).6)Dotyczy zadaniapublicznego realizońnego w otresie od2 d,s'S)ul uuar.to*y.r,.'] DoĘczy zadania realizowanego w kralu. '



4, NiewYkorzYstanePrzYchody i odsetki bankowe od,przyznanej dotacji podlegają zwrotowi nązasadach określonych w ust. 2-4.
5. Kwota dotacji:

1 ) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokości
- podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zalegŁości

PodatkowYch, na zasad,achokreślonych w przepisach o finansach public znych.

§11
Rozrviązanie umowy za poyozumieniem Stron

1' Umowa moŻę bYc rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpieniaokolicznoŚci, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siłyv'ryŻszej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. tJ.
z2018 r. poz. 1025), które uniemożtiwiająwykonanie umowy.2,W PrzYPadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowei obowiąek zwrotu środków finansowych strony określą w protokole.

§12
Odstąpienie od umowy przezZleceniobiorcę

1, W PrzYPadku uPrawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemozliwiających
wykonanie niniejszej umowy zleceniobiorca moze odstąpió od umowy, składając
stosowne oświadczenie na piśmie nie późni ej niżdo dnia przekazaria dotacji,
zzastrzeżeniem ust. 2.

2, Zleceniobiorca moŻe/mogą odstąpić od umowy, nie później jednak ntż do dniaprzekazania
dotacji, ieŻeliZlecęniodawca nie przekażedotacji wlerminie określonym w umowie.

§13
Rozwiązanie umowy przezZleceniodawcę

1, Umowa moŻe bYÓ rozwiąZana ptzez Zlecęniod,awcę zę skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

l) wYkorzYstYwania udzielonej dotacji niezgodnie z pIzeznaczęniem lub pobrania
w nadmiernej wysokości lub nienaleznie , tj. bezpodstawy prawnej ;2) nieterminowego otaz nienalezytego wykonywania umowy, w szczególności
zmniej szenia zakre su r ze czow e go realizowane go zadania publiczne go ;3) PrzekazaniaPrzez Zlęcęniobiorcę części lub całości dotacji osobię trzeciej wsposób
niezgodny z niniej szą umową;

4) niePrzedłoŻenia Przez Z|eceniobiorcę sprawozdaniaz wykonania zadaniapublicznego
w terminie określonym inazasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowY Poddania się Ptzez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprow adzęnia przęz
Zleceniobiorcę W terminie określonym przezZlęcęniodawcę do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości;

6) stwierdzenia, Że ofefia na realizację zadania publicznego była nieważna lub została
złożonaptzez osoby do tego nieuprawnione.

2, Zleceniodawca, rczwiązując umowę, okręśli kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. l, wraz z odsetkami w wvsoknści

w wyniku



okreŚlonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dniaprzekazaniadotacji, termin
jej zwrotu oraznazwę i numer rachuŃu baŃowego, na który należy dokonać wpłaty.

§14
zakaz zbywania yzeczy zakupionychzaśrodki pochodzące z dotacji

1, Zlęceniobiorca zobowiązuje się do niezbywan ia związanych z realizacją zadania rzeczy
zakuPionYch na swoją rzeczzaśrodki pochodzące z dotacji ptzezokres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu.

2, Z wńnYch PrzYczYn Zleceniodawca moze wyrazió zgodę na zbycie rzeczy przed,upływem
terminu, o którYm mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zlec,entobiorca zobowiąże się
PrZęznacZYĆ Środki PozYskane ze zbyciarzeczy narealizację celów statutowych.

§15
Forma pisemna oświadczeń

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

2, Wszelkie wątPliwosci związane z ręalizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie
pisemnej lub za pomo cą środków komunikacj i elektronicznej .

§16
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1, Zleceniobiorca Ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadaniapublicznego.

2, W zakresie związanlm z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,
Przetwarzaniem i Przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do sYstemów informatycznych,Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczen ia o zgodzie na
gromadzenie, Przetwarzanię i przekazywanie danych osobowych, od osób, który ch dotyczą
te dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. oochronie danych osobowych
(Dz. U. z2018 t. poz.1000).

§17
postanowienia końcowe

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 kwietni a 2009 r.
o finansach PublicznYch, ustawy z dnta29 lwzęsnia 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia
29 stYcznia2}}4 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. lJ. z20I7 r. poz. 1579, z poźn. zm.)
oraz ustawY z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.IJ. z2OI7 r. poz, I3II, z poźn. zm.),
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny.

1,
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§18
Ewentualne sPorY Powstałe w związkuzzawarciemi wykonywaniem niniejszej umowy Stronybędą się starałY rozstrzYgac Polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie
PoddanY Pod rozstrzYgnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibęZleceniodawcy.

§19
Niniejszaumowa zostałasporządzonaw3 jednobrzmiących egzemplarzach,ztego l
egzemplarz dla Zlęcęniobiorcy i 2 dta Zleceniodawcy.

zleceniobiorca:

,rfll MłĘ:

W*r* Tał{L

ZAŁĄCZNIKI:

\ , -_,a. fi
it{S\Ft}F,t *

]i
l \ .r_

U,\s\K|? 
1łła|ctr,

1 . Oferta realizacji zadanibpublicznego.
2, KoPia aktualnego wYciągu z właŚciwego rejestru lub ewidencji* lpobrany samodzielnie

wYdruk komPuterowY aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego*.

3, Zaktualizowany harmonogram * 
.

4 . zaktualizow ana kal kul acj a prz ewi dywanych ko sztów r e alizacj i zadania* .
5, Zaktualizowany opis poszczególnych działań* .

PoUCZEN]E
Zaznaczenie,,*", [P,i ,,rejestrze* / ewidencji*", oznaQza, że naleĘ skreślić niewłaściwą odpowiedźi pozostawić prawidłową , Przykład: ,,rejestrŹe* i 

"*ła.nuił 
*;'. 

-'

Konstruując umowę na Podstawie niniejszego,wzoru, naleĄ stosować się do wskazań zawaĘchŃ przypisach odnoszących się do por""r.gOtnych postanowie7.
umowa ma charakter ramowy. oznacza to, Że można ją zmieniać, w tym uzupełniaó,o ile te zmiany niesą sprzeczne z niniejszym ramowylll wzorem.

zleceniodawca:
złńĄpca FREzyDENIH,



oFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBL|CZNEGo* /
oF ERTA WSPoLNA REAL|ZACj l ZADAN lA PU BLl CZN EGo*,

O KTORYCH MOWA W ART. 14 UsT. 1 l 2 USTAWY Z DN|A 24 KW|ETN|A 2003 R.

oDZlAŁALNoŚCl POZYTKU PUBL|CZNEGo l o WoLoNTARlAClE (DZ. U. 72016 R. PoZ. 239 l

395)

POUCZENlE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wVpełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie ż instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
lub w przypisach.

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

Laznaczenle,,*", np..,,Krajowym Rejestr€m Sądowym*/właściwą ewidencją*", oznacza, że należy skreś|ić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: ,,Krajowym Rejestrem Sądowym*/właśeĄ+ą-e*d€]ą€rąr"

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do któreso iest adresowana oferta

Prezyderrt M iasta Pruszkowa

2. Rodzaj zadania publicznego1)

O|'eńa na wsparcie przez organizacje pozarządowe ilrne uprawnione
podnlioty prowadzące działalność pożytku publiczIlego (podmioty
wyn]ienitllle w ań, 3 ust.3 Llstawy zdnia 24 l<rvietnia 20 13 roku o

działalności pożytkLr pLrblicznego i o lł,olontariacie) zadania
ptlbliczlrego realizowarrego w pierwsz1 ln póIrocztl 20lBr. w z_akresie

zapewn i en i a op iek i bezdom nym zw ierzętotrr, wo l rlożyj ącyrlr kotom
orazzapobiegania bezdomności zwierząt we współpracy ze Strazą
M iej sl<ą w Pruszl<ow ie, Leczn icą Weterynaryj ną a oraz Schrorl i sk i e lll
dla zwierząt.

3. Tytuł zadania publicznego

Zapewrlienie w drugim półroczu 20 l8r czasclrve_i opieki bezdolnllyr-lr
zw i erzęto m, wo l n ożyj ącym koto nl or a,z z,ap obi egan i e bezcl o ln ll ośc i

zw ierząt, przez wsp ieran ie działari zapob iega,| ących bezdornnośc i
z,więrza| na terenie miasta pruszkowa.

4. Termill realizacji zadania publicznego Data
rozDoczęeia

0l ,07.2018 Data
zakończenia

31.12.20|B

ll. Dane oferenta(-tórru}

1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji

Pruszl<owsl<ic Stor.ł,arzyszenie lla Rzecz Z.wterząI
05-tt00 l)l,uszkow trl. Wo.isl<a Polskiego 7) m86

NIP: 534-249-25-23
l(RS 0000,16S89l

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób tlpowrżnionych do składania wyjaśnień
dotyczących oferty (np, numer teItlfonu, adres

Marcc1 Piątkowsl<i

l Wypełnić jedynic w przypadku, gCy oicrta zostala złożona w związku z ogłoszonym przeu org3n otwartym ktlnkursem ofert.
NaIeży wskazac rodzaj zadanta, o którym mCWa W art. 13 Ust.2 pkt 1ustawy Z dnia 24 kwietni3 2003 r, o działalności
pożytku publicznego io wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartyln konkursie ofert.

1



poczty €lektronicznej, numer faksu) Dolota [,Ialawa

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,publiczne;'o ]którym mowa
w ofercie (należy wypełnić, jeźeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednośtkę organizacyjną oferenta)

T{ie dotyczy

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:

1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

- zapobieganie rozmnażania zwierząt

, czipowanie zwierząt iwprowadzanie danych do ewidencji w ce|u ich identyfikacji,

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

szkołach i przedszkolach,

, wspomaganie i edukacja i motywowanie społeczeństwa dla polepszenia warunków dotyczących zachowania

czystości terenów zielonych, na terenie miasta Pruszkowa i okolic,

, promocja wolontariatu

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

bezdomnych

1) działalnośc odpłatna pożytku publicznego

Nie dotyczy

lll. lnformacja o sposobie
w tym imiona i nazwiska
administracji publicznej,

reprezentacji oferenta(-tów) lvobec or8anu administracji publicznej,
osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej')

arcel Piątkowski - Prezes

ata Gałka- zastępca Prezesa

orota 1-1alawa - skarbnik

atrycja ]eleniewska - sekretarz

sób reprezentacji podmiotu. do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w 5prawa

ajątkowych, uprawnionych jest dwóch członkóvr Zarządu działających wspólnie.

lV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

1, Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

1. Pror,vadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszków punktu czasowego pobytu bezdomnych psów przy

Południowej w Pruszkov.rie, przed przewiezieniem ich do schroniska, zwrotu właścicielom lub przekazaniem

ul

dt

2 trlależy okreŚlić, czy podstawą są zasady rlkreślone w statucie, pełnomocnictwo cży też inna podstawa.



3.

adopcl'i,

2. Prowadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszl<ów punktu czasowego pobytu bezdomnych kotów (kociarnia) p

ul. Powstańców 25,

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 op

bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności.

4. WsPÓłPraca Eko Patrolem Strazy Miejskiej w Pruszkowie, lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt

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

wYłaPYwaniu bezdomnych psów z terenu miasta Pruszkowa, zgłaszanie konieczności przeprowadzania za

sterYlizacji i kastracji bezdomnych i wolnożyjacych zwierząt, usypianiu ślepych miotów oraz czipowania zwierząt

lecznicy weterynaryjnej, z którą miasto podpisało umowę.

5. ZaPewnienie czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami po zabiegach sterylizacji i kastracji po powrocie d

6.

miejsc macierzystych lub przekazaniem do adopcji,

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

tymczasowych (koty) wral z opisem zwierzęcia ijego fotografią.

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

bezdomnych zwierząt (v,lraz z opisem zwierzęcia, opisem choroby lub zabiegu oraz datą wykonanego

przez lekarza weterynarii)

7. leczni

zabieg

8. 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 i portali społecznościowych oraz

organizowanych festynach, spotkaniach z mieszkaricami miasta Pruszkowa, szkołach i przedszkolach.

9. Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach m.in. w zakresie odpowiedzialnej iwłaściwejopiek

nad zwierzętami, a takze ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji ikastracji oraz czopowani

zwierząt. Propagowanie adopcji zwierząt bezComnych.

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

celu skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji w lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta pruszkowa.

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

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

Składanie w formie tabelarycznej do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w okresie trwania umowy

wsParcie zadnia Publicznego z zakresu czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami sprawozdania z il

bezdomnYch zwierząt Przyjętych do punktu czasowe8o przetrzymywania przy ul. południowej w pruszkowie

10
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ilości adopcji lub zwrotu do właścicieli lub innych zdarzeń do ch bezdo h zwierzat.



2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opi9.em odbiorców,tego zadania

towarzyszenie r,vnioskuję o dofinansowanie :

sfinansowania zakupu kanny suclrej i rnokrej, w celu zapewnienia prawidłowej dieĘ zwierzątprzebywających w

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

pokrycia kosztór,v leczenia bezdomnych zwierząt, przekraczające doraźną pomoc weterynaryjną objętą umową pomiędzy

niną Pruszków, a Lecznicą Weterynaryjrlą zktorą Gmina ma podpisana Llmowę na 20l8 r,

pokrycie kosztów sprawowania opieki nad zwierzętami w trakcie ich rekonwalescencji po odbyĘm leczeniu a przed

kierowaniem ich do adopcji,

pokrycia kosztów najmu lokalu uzytkowego przystosowanego do przetrzvmywania bezdomnyclr kotów (kociarnia)

poltrycie kosztów związarlycl"l z zatrudnięniem pracowników gospodarczych w celu zapewnienia stalej 24 godzinnej

ieki bezpańskich zwierząt w punkcie czasowego prz,etrzymywania zwierząt przy rrl. Południowej w Pruszkowie przed

kierowaniem ich do adopcji,

inne koszĘ bezpośredrrio związane z realizacją zadania publicznego m.in.:, zakupu obroży przeciw pchelnych i przeciw

leszczowyclr dla psów przebywających pod opieką stowarzyszenia w celu profilaktyki ochrony zdrowia i zapobieganiu

horób cldkleszczowych, sl-nyczy, szelek, i obroży dla psów.

pokrycia kosztów doposazenie punktu adopcyjrrego oraz 1ego deraĘzacji i zakupu środków czystości,

pokrycia kosźólv kampani edukacyjrrych lv zakresie adopcji zwierząt oraz sprawowania rvłaściwej opieki

manitarneso ich traktorł,anIa

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

w szczególności ze

dotyczy

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

elem zadania prrblicznego jest:

zmniejszenie problelnu bezclomności zwierząt poprzez ograniczenie ich populacji za pomocą zabiegórv kastracji i

ryltzacji

zapervnienie całodcbolvej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w punktach czasoWego przetrzymywania zvvierz,ąt oraz

ach tynrczasor,vych do czasu przekazania ich do adopcji,

podniesienie świadoniości społeczr-rej z,wiązanej z posiadaniem zwierząt ich opieką i humanitarnym traktowani

ierząt wolno żylących oraz promowanie czipowania i adopcji zwierząt.

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe
oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiagniecia iego celu

System atycznie r,vzrastaj ąca n a teręn ie Gm i n1, Pruszków ilośó bezdomnych psów i kotów, rodzi potrzebę zapewnienia

gZaS 9\V91_9p§lqi:ed_pĘ§9ły!rzwr§Iz9F!r zekazaniem ich do

3)Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji

Il , Z wnlenle lm



odpowiedr-rich warunków bytowych oraz opieki weterynaryj nej związarlej z ich leczeniem. Zadanie ma równiez na celu

zmniejszenie problemu bezdomrrości zwierząt poprzez ograniczenie ich populacji za pomocą zabiegów kastracji i

sterylizacji oraz idenĘfikacji elektronicznej wraz z wpisaniem ich do bazy, co ułatwia odnalezienie ich właściciela,

zanim trafią do schroniska. Poprzez należyte działanie w ramach zadania publicznego ograniczona zostanie skala

występowarria zjawiska bezdomności zwierząt oraz nadmiernego ich przyrostu.

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznegoa)

Zakładane rezultaty zadania
publicznego

Planowany poziom
osiągnięcia rezu ltatów

(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów lźródlo informacji o
osiągnięciu wskaźnika

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji 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 r zadania publicznego)

Prowadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszków punktu czasowego pobytu bezdornnycll psów przy Lrl. Poh"rdniowej

podpisze 8 umószkorł,ie - w tym celu Stowarzyszenie zatrudni 3 ILrb 4 pracowników gospodarczych oraz

olontariackich oraz prowadzenie kociarni - miejsca czasowego przetrzymywania bezdomnych kotów,

. Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiej w Prttszkowie polegająca na odławianiu około 150 psów bezdomnyc

sów z terenu miasta Pruszkowa i zapewnienie im sclrronienia oraz godnycli warunków bytowyclr przed przekazanietn ic

adopcji lub do schroniska, z którym Gmina rna podpisaną umowę.

Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiej w Pruszkowie oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi n

zwierząt polegająca na znalęzielliu około 70 rrowych dornów dla psów odłowionyclr z terenu miasta Pruszkowa.

Zapewnienie czasowej opiekiokoło 70 psów po zabiegach sterylizacji ikastracjido czasu przekazania ich do adopcji.

Współpraca z Eko Patrolem Strazy Miejskiej polegającą na wyłapywaniu około 150 kotów ivolnozyjących kotów cel

adzenia zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach ograniczenia populacji wolnozyjących kotów,

, Pror,vadzetlie nronitoringu około 30 nriejsc bytowania wolnozyjącyclr kotór.v oraz współpracaz iclr karmicielkami or

ztlicą weterynaryjną. z ktorą Gmina ma podpisana Llmowę w celu monitorowania iclr stanu zdrowia oraz nad

ystrybucji karmy dla kotów wolnozyjącyclr prowadzonej przez Wydział |ochrorry Srodowiska Urzędu Miasta

owle.

. Współpraca z domem §mczasowym dla bezdomnych kotów oraz dwoma organizacjami pozarządowymi działającym

a terenie miasta Pruszkor.va w zakresie zapewnienia czasowe.j opieki około 80 bezdomnym kotom, które nie mo

5cić na miejsce dotychczasowego bytowaniaz uwagi na zły stan zdrowia lub inrre przyczyny losowe.

Poszukiwanie we współpracy z Eko Patrolem nor.łlzclr właścicieli dla bezdomnyclr zr,vierząt poprzez przeprowadzani

npanii infonnacyjnej o rnożliwości adopcji bezdomnych zwierząt. Kampania bęclzie przeprowadzona r.vśrć

ieszl<alicór,v za pośrednictwem lokalnej prasy, radia i poftali społecznościowych oraz na organizowanycli festynach

tl<atliach z mieszkaricami miasta Pruszko,"va, szl<ołach i przedszkolacIr.

Prowadzenie działań edukacyillych w 10 szkołaclr i przedszkolach In.in. w zakresie

4 WypełniĆ jedynie w przypadku, gdy, organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako
obowiązkowe.



zwierzętami,atakżeichhurnanitarnegotraktowania,p.opugo*

gowanie adopcj i zwierząt bezdomnych.

0. Podejnrowanie działań interwencyjnych we współpracy z Eko Patrolem Strazy Miejskiej lub policją (około 10 w roku
rzez odbieranie PosiadanYch Psów w oparcie o oborviązujące przepisy tlstawy o ochronie zwierząt i sprawowanie

ini oPiel<i do czasu przekazania ich do adopcji nowym odpowiedzialnym opiekunonr.

1. ZaPewnienie Pielęgnacji i profilaktyki lve współpracy zLecznicąWeteryrraryjną, zktorąGmina ma podpisana um

biegarriu chorobom zakaźnym zwierząt bezdomnych poprzezwykonyrvanie około 200 szczepień.

2, Prowadzenie PrzY udziale Gminy oraz we współpracy z Eko Patrolem działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresi

zoPowania około 200 zwierząt z terenu miasta Pruszkowa w celu ich szybkiei identvfikaci

7, Harmonogram na rok2OL7
(naleŻy podaĆ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać
nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możIiwoie aoa*i. k"i;i.Y;h;;";;r;, ;;;;ń;;;;zadaniarealizowanegodlakaidegorotuoJręnniei,

--------I--------

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy
nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania)

Planowany termin
realizacji

Zakres dzialania realizowany przez podmiot
niebędący stroną umowy')

Lp.

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 wolontariackich oraz

prowadzenie miejsca czasowego

przetrzymywania kotów (kocia rni)

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07,2018r do
31,.1,2.2O1,8r

Nie dotyczy.

z

Współpraca z Eko Patrolem Strazy Miejskiej

w Pruszkowie polegająca na odławianiu

około ]_50 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
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07.2018r do
31,.1,2.2O18r

Nie dotyczy.

3
Wspótpraca z Eko Patrolem Strazy Miejskiej
w Pruszkowie oraz innymi organizacjami

Działania o
charakterze ciągłym Nie dotyczy.

5 Dotyczy zakresu działania tej części
mowa W art. ],6 ust. 4 ustawy z dnia

zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym
24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku pubIicznego i o wolontariacie.

l



pozarządowymi działającymi na rzecz
zwierząt polegająca na znalezieniu około 70
nowych domów dla psów odłowionych z

terenu miasta pruszkowa

w okresie od dnia
01.07.2018r do
31,.12.2O1,8r

4

Zapewnienie czasowej opieki około 70 psów
oraz kotów po zabiegach sterylizacji i

kastracji do czasu przekazania ich do adopcji

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07.2018r do
31,.12,2O1,8r

Nie dotyczy.

5

Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiej
polegającą na wyłapywaniu około ].50 kotów
wolnozyjących kotów celem
przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i

kastracji w ramach ograniczenia populacji
wolnożviacvch kotów

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07.2018r do
31,.12,2O1,8r

Nie dotyczy.

5

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 nadzór dystrybucji karmy dla

kotów wolnożyjących prowadzonej przez

Wydział |ochrony Środowiska Urzędu Miasta

w pruszkowie.

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07.2018r do
31.I2.2O1"8r

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
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07,2018r do
3t.I2.2O1,8r

Nie dotyczy.

B Poszukiwanie we współpracy z Eko Patrolem

nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

poprzez przeprowa dza nie ka mpa n ii

informacyjnej o mozliwości adopcji

bezdomnych zwierząt. Karnpania będzie

0rzeprowadzona wśród mieszka ńców za

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07.2018r do
3I.12.201-8r

Nie dotyczy.



pośrednictwem lokalnej prasy, radia i portali

społecznościowych oraz na organizowanych

festynach, spotkaniach z mieszkańcami

miasta Pruszkowa, szkołach i przedszkolach.

9

Prowadzenie dzialan 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
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
0]..07.20],8r do
31,.12.201,8r

Nie dotyczy.

10

Podejmowanie działań interwencyjnych we

współpracy z Eko Patrolem Straży Miejskiej

lub Policją (około 10 w roku) poprzez

odbieranie posiadanych psów w oparcie o

obowiązujące przepisy ustawy o ochronie

zwierząt isprawowanie nad nimi opiekido

czasu przekazania ich do adopcji nowym

odpowiedzialnym opiekunom.

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
0]..07.201-8r do
31,,12,201,8r

Nie dotyczy.

tt

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

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
01.07.2018r do
31,.I2.20I8r

Nie dotyczy.

t2

Prowadzenie przy udziale Gminy oraz we
współpracy z Eko Patrolem działań
edukacyjnych i promocyjnych w zakresie
czopowania około 2O0 zwierząt z terenu
tniasta Pruszkowa w celu ich szybkiej
identvfikacii.

Działania o
charakterze ciągłym
w okresie od dnia
0]..07.2018r do
31,,12.201,8r

Nie dotyczy.







9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp. Nazwa źródła Wartość

L Wnioskowana kwota dotacji 100.000,00 zł

2

lnne środki finansowe ogółem13);
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4) 15.710,0O zl

2.

L
środki fi nansowe własne'3) L5.7L0,0O zl

2.

2
Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego'3) 0,00zł

2.

3

Środki finansowe z innych źródeł Fubliczny6|13), 
tł)

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

2.

4
Pozostałe13)

0,00 zł

3

Wkład osobowy iwkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.]" i 3,2)

5.760,00 zł

3.

1
Wkład osobowy 5.760,00 zł

3.

2
Wkład rzeczowy") 0,00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego'6) 82,32Yo

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji'7) t5,71%

6
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty
dotacji'8)

S,76Yo

10. lnformacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania'9) (jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją) pobieranie świadczeń pieniężnych
odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona prze

odbiorce oraz iaka bedzie łaczna wartość świadczeń

ie dotyczy

1l



11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać kwalifikacje osób oraz ic
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzg|ędnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pra
społecznie

1. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za prowadzenie kar1 zwierząt - Dorota Halawa

2. Członek Stowarzyszerria odpowiedzialny zanadzor wyłapywania bezdomnychzwierzątorazleczęniazwierzątw

lecznicach weterynaryjnyclr - Marcel Piątkowski

3. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny zanadzor karmicieIi kotów wolnożyjacych - llona Mlastek

4. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za składanie comiesięcznych sprawozdań - Dorota Halawa

5. Człor-rek Stowarzyszenia odpowiedzialny zaprzeprowadzanie kampani edukacyjnych i prornocyjnych w zakresie

adopcji zwierząt oraz sprawowania właściwej opieki i humanitartlego ich traktowarria * Marcel Piątkowski.

6. Wolontariusze pracLrjący na umowę zlecenie w ramach umowy wolontarystycznej,

1 . Pracownicy zatrudnieni na Lllnowę zlecellie.

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać sposó
wyceny wkładu osobowego'), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których pod
jest sżacowana jego wartość)

torvarzyszetrie lv 2018r zawrzę umowy z 8 walontariuszami.

g zawieranyclr umów, każdy z wolontariuszy r,vykorra 20 godzin pracy w miesiącu tj. 20 x 6 m-cy : 1ż0 godz. x 6,00:

20zł x 8 osób : 5,] 60,00zł

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady
sposób wykorzystania wkładu rzeczowegon) w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowa
Wycenę wkładu rzeczowego, opisaĆ sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wa

ie dotyczy

14. lnne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się ilo kalkulacji przewidywanych
oraz oświadczeń zawartvch na końcu

l3 Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia reaIizacji zadania pubticznego,
14 Na Przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

15 WypełniĆ jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16 Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
l 7 Procentowy udział innych Środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18 Procentowy udział Środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nateży

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
19 Pobieranie Świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działa lności pożytku pu blicznego.

I2



ie dotyczy

ierenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym infoińa15. Informacje o wcześniejszej działalności ol
asowe doświadczenia oferenta(-tów} w reali

arzyszenie otrzymało n/w dofinansowania inwestycji związanychzreallzacjązadania publicznego:

."Mały Grant" Ętułem zakupu mikroczipów, czytników do mikroczipow, klatki kenelowej, transportera dla kotów w

kresie od 04. 1ż.2013r do 3 1. 1ż.2013r na podstawie umowy OSO nr 11żllż0l3 zawartej z Gminą Miasto Pruszków w

rriu 28.11.2013r, - dotację rozliczo1-lo zgodnie zzapisami Llmowy.

. ,,MaĘ Grant" tytułem: zakupu mikroczipów do znakowaniazwierząt, zakupu wyposazenia do ratowania iutrzymania

wierząt, zakupu karmy dla bezdomnycli psów orazLymczasowego utrzymania zwierząt przed adopcją w okresie od

5.05.2014r do 30.06.20l4r na podstawie Llrnowy OSO nr 4812014 zawartej z Gminą Miasto Pruszków w dniu

8,04.ż0l4r. - dotację roz|iczono zgodnie zzaplsami umowy.

. Dotacja na zapewnienie opieki bezdonrnym zwierzętom,wolnożyjącym kotom orazzapobieganie bezdomności

wierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie,Lecznicą Weterynaryjną oraz ze schroniskiem dla zwierzątw

resie 21 ,0] .2014r do 3 1. ] 2.20I4r rra podstawie umowy nr OSO nr 18lż014 zawaftej z Gminą Miasto Pruszków w dniu

I.07 .2014r - dotacje rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomnoŚci

wierząt we współpracy zeStrażąMiejską w Pruszkowie,Lecznicą Weterynaryjnąoraz ze sclrroniskiem dla zwierzątw

resię l 1 ,01 .201 5r do 3 1 .1ż.ż0l5r na podstawie umowy nr OSO nr 11l20I5 zawartej z Gmirrą Miasto Pruszków w dniu

I.I2.2014r - dotacje rozliczono zgodnie zzapisami umowy.

. ,,Mab Grant" tytułem zakuptl mikroczipów, klatek kene|owych, transpofterów dla kotów, klatęk łapek or

ieszczenia magazynowego w okresie od 16.10,2015r do 30. l 1 .2015r na podstawie umowy OSO nr 12412015 za'warte

Gminą Pruszl<ów w dniu 16.10.20l5r - dotacje rozliczotlo zgodnie zzapisami umowy.

. Dotacja na zapewnienie opieki bezdonrnym zwierzętom, wolrrozyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomnoŚci

wierząt we współpracy ze StrażąMiejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz ze schroniskiem dla zwierzątw

resie 04.01 .2016r do 31.12.ż016r na podstawie umowy nr OSO nr 14lż016 zawaftej z Gminą Miasto Pruszków w dniu

.01.2016r - dotacja w trakcie realizacji

. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomnoścl

ierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryj ną oraz ze schroniskiem dla z:wierzątw

resie 05,0 I.2011r do 31 .12.ż0l7r na podstawie umowy nr OSO nt l5l2017 zawartej z Gminą Miasto Pruszków w dniu

.01.20I1r ,

. Dotacja na zapewnienie opieki bezclomnym zwierzętom, wolnoĄjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności

wierząt we współpracy zeStrażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjnąoraz ze schroniskiern dla zwierzątw

resie 05.01 .20 l8r do 30,06,20l 8r na podstawie umowy nr OSO nr 15lżOlB zawartej z Gmirrą Miasto Pruszków w dniu

5.01,2018r - dotacja w trakcie realizacji

13



0świadcza m(my)20), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta (-tów);

2| pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnoŚci pożytku

pu bl icznego *;

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

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oftz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
7) w zakresie związanym Z otwartym konkursem ofert, W tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą

te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz, U, z 2016 r. poz,922\.

osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data:14.06.2018r

załaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - 5 kart
2, Uwierzytelniona kopia uchwały członków stowarzyszenia nr 1 /2OL7 - 1karta
3, Uwierzytelniona kopia uchwały członków stowarzyszenia nr 2 /20t7 - ]. karta
4. Uwierzytelniona kopia statutu Stowarzyszenia - 8 kart
5. Oświadczenie osób upoważnionych, że Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku - 1karta
6. Lista ikontakt do osób zajmującym się zadaniem - ]. karta
7. Oświadczenie - 1 karta

20 ratalog oświadczeń jest otwarty,
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