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UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* i
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY
WSPOLNEJ*, o KTORYCH MOWA W ART. 16 UST. 1Al 6 USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA 2003 R. o DZIAŁArNoścl pozyTKU pUBLICZNEGo
I O WOLONTAzuACIE (DZ.IJ. z 2020 t. poz. 1057 z późn.zm.)

WoS l78 12020
Pod tYtułem: ,o Wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art.16 ust.l
ustawYo w zakresie zapewnienia opieki bezdomnymzwierzętom o wolno Ęjącymkotom
oraz zapobiegania bezdomności zrvierząt we współpracy ze strażąMiejską
w pruszkowie 

o lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zrłierząt)'

zawarta w dnia 01.07 .2020r. w Pruszkowie między: Gminą Miasto pruszków z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14116, zwaną dalej''Zleceniodawcą''
reprezentowanąprzęz :

Prerydenta Miasta Pruszkowa -mgr Pawła Makucha

a : Pruszkowskim StowarzYszeniem naRzęcz Zwierząt z siedzibąw Pruszkowie wpisanym
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000046 8897 reprezentowanym przez:

l. Prezesa -Agatę Gałkę
2. Skarbnika - Sylwię Woźniak-Kujawę
zwan)rmi dalej,,Zleceniobiorcą''.

§1
Przedmiot umowy

l.Zlęceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisarrti ustawy z dńa 24kwietnia
2003 r. o dziŃalnoŚci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ.2020 poz.l057), zwanej
dalej ,,ustawą", realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Wsparcie realizacji zadania
Publicznego w rozumieniu art.t6 ust.1 Ustawy, w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, wolno żyjącym kotom oraz zapobiegania bezdomnoś ci zwieriątwe współpracy
ze StraŻą Miejską w Pruszkowie , lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt,
okreŚlonego szczegołowo W ofercie na zadanie 1, złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu
24 czerwca2\Z}r.,zwanego dalej ,,zńaniem publicznym", aZIeceniobtorca zobowiązuje się
wYkonaĆ zadanie Publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych wniniejszej
umowie.
2, zleceniodawca przyznaje zleceniobiorcy środki finansowe, o których

w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w
mowa w § 3,

sposób zgodny
z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznegol)* w rozumieniu
art.16 ust. l Ustawy.

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

t) NaleŻY wYbraĆ ,,Powierzenie realizacji zadania publicznego", jeźeli Zlęceniobiorca(-cy) nie zobowiązujeGją)
się do wYkorzYstania Środków finansowych innych nizdotasja, a,,wsparcie realizacji zadaniapublicznego,,,
j ezeli zobow iązĄe(-ją) si ę do wykor zy stania innych środków fi nan śowyctr.
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5. oferta oraz akfualizacje opisu poszczególnych działań stanowiące załącznikido niniejszej
umowy, są integralnączęściąumowy w ustalonym końcowym brzmieniu.

6. Osobą do kontaktów roboczych jest ze strony Zleceniodawcy: Danuta przybysz
adres pocży elektronicznej danut a.przybysz@miasto.pruszkow.pl

§2
Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizaqi zńańapublicznego ustala się:
od dnia 0L07.2020r.
do dnia 31.I2.2020r.

2. Termin poniesienia wydatków ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:

od dnia 01.07.2020r. dnia I5.I2.202Or.
2) dla innych środków finansowych:

od dnia 0I.07.2020r.
do dnia 31.12.2020r.

3, Zleceniobiorca zobowiązule się wykonać zadanię publiczne zgodnie z ofertą,
zuwzględnieniem akfualizacji opisu poszczegóInych działań w terminie określonvm
w ust. 1.

4, Zlecęniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i
ust,4, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w niniejszej
umowie. DoPuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek
bankowYch od Środków Przekazanych ptzez Zleceniodawcę, na realizację zadania
Publicznego wYłącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody
zleceniobio r ca zwr aca zl eceniodaw cy na zasadach określonych w § 1 0.

5, WYdatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek baŃowych od środków
PrzekazanYch Przez Zlęceniodawcę) z naruszeniem postanowień ust. 4 uznaje się za
dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

§3
Finansowanie zadania publicznego

L Zlęceriodawca zobowiązuje się do przekazanianarealizację zadaniapublicznego środków
finansowYch w wYsokoŚci 130 0OO zł (słownie : sto trzydzieści tysięc y złotychlna rachunek
baŃowYZleceniobiorcynrrachunku: ll20300045 11l00000 02781770 wterminie30dni
od daty zawarcianiniejszej umowy.

2. ZadzieńPtzekazania dotacji uznaje się dzień obciĘeniarachunku Zleceniodawcy.
3, Zleceniobiorca oŚwiadcza, ze jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. l rachunku

bankowego i zobowiązuje 
9ię do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż

do dnia zaakcePtowaniaprzezZleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa
W § 9 ust.4. W PrzYPadku braku możliwościutrzymania rachunku, o którym mowa w ust.
1,Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezńocznego poinformowania Zleceniodawcy o
nowym rachunku i jego numerze.

4. zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zńania :

l)Środków finansowYch własnych w wysokości 10 630 ,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy
sześć set trzy dzieści złoty ch)
2) Środków niefinansowYch własnych (wkładu osobowego i wkładu rzeczowego ) o wartości

I



14 400,00.zł ( słownie : czternaście tysięcy czterysta złotych)
5. Całkowi§ koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środkóq o których
mowa w ust.4 i wYnosi łącznie l40 630,00 zł (słownie: sto czteidzieści tysięcy sześóset
trzydzieści złotych )
6. ProcentovłY udziń środków własnych finansowych i niefinansowych o których mowa w

ust. 4 Pkt 1 pkt.2 w stosuŃu do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ńie mniej niz 17,80 yo,
zzasftzężeniem ust. 7.

7.WYsokoŚćśrodkówzeźródeł,októrychmowawust.4pktli2,możesięzmieniać,oile
nie zmniejszy się udziałtych środków w stosuŃu do otrzymanej kwoty doiacji

8. WartoŚĆ wkładu osobowego oraz wl<ładu rzeczowego , o których ,rrÓ*u w ust.4 pkt 2 ,
moŻę się zmieniaĆ , o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do
wydatkowanej kwoty dotacji.

10. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4_10, uważa się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokoś ci, z zasttzeżeniem § 4 ust.3

§4
procentowy udzial dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego
1. Procentowy udziń dotacji w całkowitym koszcie zadańapublicznego wynosi
niż 92,44 oń.

l.Zleceniobiorca jest zobowiązany zachowaó procentowy udział dotacji wcałkowitym
koszcie zadaniapublicznego, o któr;rm mowa w § 3 ust.S.

2. Obowiązek zachowania procentowego udziałll dotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się
za zachowanY, jeżeli Procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym
koszcie zadartiapublicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych.

3.Przelęoczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, lwńa się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokości.

§5
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli danY wYdatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu zrealizacji zadania

Publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje
się go za zgodnY z vITLową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej
niż I0oń.

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

§6
Dokumentacja rwiązana z realizacją zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo_

księgowej i ewidencji księgowej zadaria publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawY z dnia29 wrzeŚnia 1994 r. o rachuŃowości (Dz.lJ.2019 r. poz.351), w sposób
umozliwiaj ący identyfi kacj ę po szcze gólnych operacj i księ gowych.

2. Zlecęńobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w t5rm dokumentacji
finansowo-księgowej, związanej zrealizacjązadaniapublicznego przęzokres 5 lat,licząc
od Początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobi orca realizował zadanie
publiczne.

3. Zleceniobiorca zobońązuje się do opisywania dokumentacji finansowo-
-księgowej związanej z realizacją zadania, doĘczącej zarówno dotacji, jak i innych

nie więcej
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Środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 2I ustawy z dnia
29 wtzęśnia 1994 r. o rachuŃowości.

4. Niedochowanię zobońązania, o którym mowa w ust. I-3,vznaje się, w zależności od
zakresu jego naruszenia, zaniezrealizowanie części albo całości zadaniapublicznego,
chYba, że ziwtych dowodów księgowych wynika, że część albo całość zńaniazostała
zt ealizow ana prawi dłowo.

§7
Obowiązki i uprawnienia informaryjne
1. Zleceniobiorca zobowiązĄe się do informowania, że zadanię publiczne jest

wsPÓłfinansowane ze Środków ottzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat
Powinna się zna\eŹĆ we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania
publicznego.

2. Zlecęniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy lub informacji, ze
zadanię Publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na
wszYstkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i
edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych
rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do
wielkości innych oznaczeń,w sposób zapewniĄący jego dobrą widoczność.

3. Logo oraztreśó wymaganych informacjiZleceniodawca przekazujeZleceniobiorcy2)ł,.
4. Zlęceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie,

w Prasie, radiu, telewizji, internecie otaz innych publikacjach, nazw oraz adresu
Zleceniobiorcy, ptzedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości
PrzYznanYch Środków oraz informacji o złożeniu lub nięzłożęniu sprawozdania z
wykonania zadartia publicznego.

5. Zleceniobiorca jest zobowięany informować nabieżąco, jednak nie pózniej niżw terminie
14 dni od daty zaistnienia zmiarl,w szczególności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do

reprezentacji;
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§8
Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadariapublicznego ptzez
Zlęceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa
w § 3 ust. 4. Kontrola może być przeptowadzona w toku realizacji zadania publicznego
oraz9o jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. W rarnach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przęz Zleceniodawcę
mogą badaÓ dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mięc znaczenie dla
ocenY PrawidłowoŚci wykonywania zadaniapubliczneg o, oraz żądać udzielenia ustnie lub
na PiŚmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zlęceniobiorca na
żądanie kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć tub udostępnić dokumenty i inne

§
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2) Postanowienie fakultatvwne.



nośniki infbrnracji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie okreŚlonym PrZęZ

kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upowaznionym prZęZ Zleceniodawcę zarówno

w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu rea|tzacji zadania publicznego,

Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie

Zleceniodawcy.
o wynikach kontroli, o której mowa w ust. !, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę,

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na

celu ich usunięcie.

6. Z|eceniobiorca jest zobowiązarry w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzYmania

wniosków i zą1eceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o

sposobie ich wykonania ZLeceniodawcę.

§9
Ob owiązki spraw ozdaw cze Zleceniobiorcy

1. Akceptacj a i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę załoŻonYch

w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

ż. Zlecęniodawca możę wez,wać Zleceniobiorcę do zŁożenia sprawozdania częŚciowego

z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego zńącznik nr 5

do Rozporządzenia przewodniczącęgo Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia

24 pńdziernika 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotYczącYch

rea1izaĄi zadń publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadń według

wzoru sprawozdan ia z redrizacji zadaniapublicznego (Dz. U. 201 8 poz, 20571l>* ,

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania wterminie 30 dni od dnia

doręczenia wezwania.

4. Zleceniobiorca składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust.2, w terminie 30 dni od dnia zakonczenia

r ealizaĄi zadanta publiczne go.

5. Zleceniodawca ma prawo żądaó, aby Zleceniobiorca, w wznaczorLym terminie,

przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnieńa oraz dowody do sprawozdń, o którYch

v mowawust. 14. żądanie tojest wiĘące dlaZ|ęcęntobiorcy

6.W przypadku nięzłożenia sprawozdń, o których mowa w ust. 14, W terminie

Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania, o którYm mowa w ust. 6,

skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przezl7aczeniem na zasadach

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia ż009 t, o finansach publicznYch ((Dz.U.

zż0l9 r. poz.869)
7. Nięzastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust.2,6 moze byĆ Podstawą do

natychmiastowego rozwiązania umowy przez zleceniodawcę.

8. ZŁożenie sprawozdania końcowe go przez Zleceniobiorcę jest równoznacZne Zudzieleniem

Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sPrawozdaniach,

materiałach informacyjnych i promocyjnychorazinnych dokumentach urzędowYch.

3) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie aft. 19a ustawy (tzw. małYch dotacji).

5
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§10
Zw r ot środków finansowych

I. Przyznarte środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzlskane w związku
zrealizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji,
Zleceniobiorca jest zobowtązarry wykorzystaó w terminie do 15 grudnia 20I9t.
Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca jest
zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończęnia realizacji zadartia
publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1a) na rachunek bankowy Zleceniodawcy .

2. Niewykorzystanakwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy
o numerze 49 1240 6973 ltll 0010 8630 1623

3. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2,podlegĄą zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaleg}ości podatkowych na
rachunek baŃowy Zleceniodawcy .Odsetki nalicza się począwszy od dnia następującego
po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

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

i ) wykorzystana niezgodnie z przęznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiemej wysokości

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

§11
Rozrviązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa moze być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły
vlyższĄ w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. * Kodeks cywilny (Dz. U.
ż0I9 r. poz.I495), które uniemożliwiĄąwykonanie umo\^y.

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

1.

§12
Odstąpienie od umowy ptzez Zleceniobiorcę

W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających
wykonanie niniejszej umowy Zlecęniobiorcamożę odstąpió od umowy, składając
stosowne oświadczenie na piśmie nie później niż do dnia przekazania dotacji,
z zastrzężęniem ust. 2.

Zleceniobiorcamożęlmogą odstąpić od umowy, nie pózniej jednak niz do dniaprzekazania
dotacji, jeżeli Zleceniodawca nie przekńedotacji w terminie określonym w umowie.

§13
Rozrłiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może byc rozwiązana przęz Zlęceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

ż.

a) DoĘczy zadania realizowanego w kraju,

l,
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1) wYkorzYstYwania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczenięm lub pobrania
w nadmiernej wysokości lub nienależnie , Ę. bezpodstawy prawnej;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywarria umowy, w szczególności
zmni ej szeni a zakre su r zeczow ę go real i zowan e go zadania publ i czne go ;3) Ptzekazania Przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej wsposóbniezgodny z niniejszą umową;

4) niePrzedłoŻenia Ptzez Zleceniobiorcę sprawo zdania z wykonan ia zńaniapublicznego
w terminie określonym inazasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowY Poddania się Przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprow adzenia przezZleceniobiorcę w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;

6) stwierdzenia, Że oferta na realizację zadania publicznego była nięważna lub zostałazłożonaprzez osoby do tego nieuprawnione.
2, Zleceniodawca, rozwiryując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wynikustwierdzenia okolicznoŚci, o których mowa w ust. 1, wtaz z odsetkami w wysokościokreŚlonej jak dla zaległoŚci podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji,termin jej zwrofu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonaćwpłaty.

§14
zakaz zbywania rzeczy zakupiony ch zaśrodki pochodzące z dotacjiL Zleceniobiorca zobowiryuje się do niezbywan ia związany ch z r ealizacj ą zadana rzeczy

zakuPionYch na swoją rzęaz zaśrodki pochodzące z dotacji przezokres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu.

2, Z wńnYch PrzYczYn Zleceniodaw ca możę wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przedupływem
terminu, o którYm mowa w ust. 1, pod warunkiem ze Zlecęniobiorca zobowiąze się
PrzeznaczYĆ Środki PozYskane ze zbyciarzeczy narealizację celów statutowych.

§15
Forma pisemna oświadczeń

1, Wszelkie zmianY, uzuPełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejsząumową
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą byó dokonywane w zakresieniewpływaj ącym na zmianę kryteriów wyboru oferty zleceniobiorcy.

2, Wszelkie wątPliwosci związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formiepisemnej lub za pomocą środków komunikacj i elektronicznej .

§16
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1, Zleceniobiorca Ponosi vyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodypowstałewzwiązkuzrcalizacjązńaniapublicznego.

2, W zakresie' związanYm z rcalizacją zadania publicznego, w szczególności z
Przetwarzaniem danYch osobowych osób zaangażowanych w realizacje zadania 

2Zleceniobiorca PostęPuje zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu u*"Ńrorego i rady(UE) 20161679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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Przetwatzanięm darrYch osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO).

§17
postanowienia końcowe

1, W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowi%ującego, w szczegÓlnoŚci przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoŚci PoŻYtku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 t.
o finansach Publicznych, ustawy z dnia 29 vlrzęśnia 1994 r. o rachunkowości, ustawy
z dnia 29 sĘcznia 2004 r.-Prawo zamowięń publicznych (Dz. U. 2019.18 43 tj.) oruz
ustawY z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za natuszenie dyscypliny finansów
publicznych(Dz.U. z20l9 r. poz.869 tj.)

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

§18
Ewentualne sPorY Powstałe w zńązku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
StronY będą się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór
zostanie PoddanY Podrozstrzvgnięcie sądu powszechnego właściwego ze względuna siedzibę
Zleceniodawcy.

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

e gzempIar z dla Zle cenio b i orcy i 2 dla Zl ecenio dawcy.

zleceniobiorca:

l . Oferta realizacji zadaria publicznego.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru

wydruk komputerowy aktualnych informacji o
Rejestru Sądowego*oraz Statut organizaĄi

,"or.'o5ffift

PREZY DEN1\
ulłśrł pRuszk ź/l/n|a ilu' ruhł' - Ąb u *'

U Rp$L C\P"tya-, i}

lub ewidencji* l pobrany samodzielnie
podmiocie wpisanym do Krajowego

3, zalłualizowana kalkulacja przewidywanych kosztó w realizacji zadaria*
5 . Zal<tualizowany opi s rezultatów

lAsTA

'§§**
WońŃrELNIK

środowiska
NA

.Gsncm,f,łeo

$8t

L

(



c:l
Załączniki do rozpOrzadzellia

Plzewod iiiCzące§o i(Omiletu

Cc §praw Pozytku Publiczneg0
Z dni0 24 paźdzlBrniĘa 201B r.{pOZ. 2057)

Załączniknr 1

WZoR

oFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlcZNEGo* /
oFE RTA WSPoLNA REALIZACJ l ZADAN lA PU BLlcZN EGo*,

o KToREJ MoWA W ART. 14 UsT. t* / 2* USTAWY Z DN|A 24 KWIETN|A 2003 R.

o DZ|AŁALNoścl PoZYTKU PUBLlcZNEGo l o WoLoNTARlAclE
(DZ. U. 7żo18 R. PoZ. 45o,zPoŹN. ZM.)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferĘ:

ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub W przypisach.

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

zaznaczenie,,*", np,,,,ofeńa realizacji zadania publicznegoł/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*", oznacza, że naleŻy skreŚliĆ

niewłaściwąodpowiedźipozostawićprawidłową.Przykład:,,ofertarealizacjizadaniapublicznego*@ła
pqłł€zn€€€t",

t. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego _iest adresowana oferta

Prezydent Miasta Pruszkowa

2. Rodzaj zadania publicznego1)

Oferta na wsparcie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty

wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zadania publicznego

realizowanego w okresie od 1lipca do 31 grudnia 2020r, polegającego na

zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwlerzętom, wolnożyjącym
kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta

Pruszkowa.

Il. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(_tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedzibY, strona

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Pruszkowskie Stowarzyszenie na rzecz Zwierząt
05-800 Pruszków
Ul. Wojska Polskiego 72 m 86
NlP:534-249-25-23
KRS: 0000468897

2. Dane osoby upoważnionej do składania l o*.,u Gałka tel,884_982_518
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

I sy-l*i. Kujawa Woźniak tel, 660_479_670
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

1 ) wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym

konkursem ofert. Należywskazać rodzaj zadania, o którym mowa wart, ].3 ust.2 pkt 1ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego io wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

1



zada la

zadania publil 3zne8o

Zapewnienie w okresie 1 lipca do 31 grudnia 202Or czasowej opieki

bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie

bezdomności zwierząt na terenie miasta Pruszkowa.

2. Termin realizacji zadania publicznego
Data
rozpoczęcia

01,.07.2020 Data
zakończenia

31,.t2.2020

zaćiopisać:miejscerealizacjizadania,grupędocelową,sposóbrozwiązywaniajej
nrohlpmów/zasookaiania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organiZa

prowadzenie*po,o.uffiwpunktuczasoWegopobytubezdomnychpsówprzyul.Południowejw|
I

pruszkowie, przed przewiezieniem ich do schroniska, zwrotu właŚcicielom lub przekazaniem do adoPcji. 
l

Zapewnienie psom wyżywienia, przebywania w czystych boksach z wybiegami oraz spacerów i kontaktów z wolontariuszami|

oraz zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej. 
l

Zapobieganie bezdomności psów poprzez prowadzenie stałej, systematycznej współpracy z Eko Patrolem działajacVm w|

strukturze Straży Miejskiej w pruszkowie, z Lecznicą Weterynaryjną z którą Gmina Pruszków ma PodPisana umowe,|

Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Wydziałem ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa. 
l

Współpraca z Eko Patrolem Straży Miejskiej w Pruszkowie, z Lecznicą Weterynaryjną z która miasto ma podpisana umowe,|

PoWiatowym lekarzem Weterynarii oraz schroniskiem dla zwierząt, z którym gmina Pruszków zawarła umowę polegającą na|

wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, zgłaszaniu konieczności przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji oraŻ

czipowania zwierząt. I

l

Prowadzenie kart identyfikacyjnych bezdomnych zwierząt będących pod czasową opieką Stowarzyszenia wraz z onisem|

zwierzęcia ijego fotografią, opisem choroby ijej leczenia oraz datą wykonania zabiegu kastracji lub sterYlizacji oraz szczeRień.|

poszukiwanie we współpracy z Eko patrolem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Polrzez Prowadzenie kamRanii|

informacyjnej o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt. Kampania będzie przeprowadzona wŚród mieszkańców za|

pośrednictwem lokalnej prasy, radia i portali społecznościowych oraz na organizowanych festynach, spotkanlacn z|

]mieszkańcami miasta Pruszkowa, szkołach i przedszkolach,

prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach m.in, w zakresie odpowiedzialnej i właŚciwej oPieki nad

zwierzętami, a także ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania zwierząt.

Propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych.

składanie w formie tabelarycznej do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w okresie trwania umowy o wsparcie

zadania publicznego z zakresu czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomnoŚci zwierząt z iloŚci

bezdomnych zwierząt będących pod czasową opieką, przekazanych do adopcji lub oddanych właŚcicielom lub innYch zdarzeń

dotyczących bezdomnych zwierząt.

Sprawowanie czasowej opieki nad kotami będącymi w trakcie rekonwalescencji po zabiegach w lecznicach weterynaryjnych,

przed wypuszczeniem do miejsc macierzystych lub przekazaniem do adopcji.

10, Nadzór nad dystrybucją karmy dla wolnożyjących kotów oraz współpraca i udzielanie pomocy merytorycznej karmicielom

wolnożyjących kotów.

)raz stanu zdrowia wolnożyjących kotów oraz koniecznoŚci ich wyłaPywania,Prowadzenie monitoringu miejsc przebywania c

celem skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji w lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta Pruszkowa,

Nadzór nad wykorzystaniem dystrybucji karmy dla wolnożyjących kotów prowadzonej przez WYdział ochronY Środowiske

urzędu Miasta pruszkowa ( kontrola karmicielek oraz miejsc dokarmiania)

1,.

2.

3,

4.

5.

6,

].

8.

9.

1,1.

12.
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4. Plan i harmonogram działań na rok 2020
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce

ich realizacji)

Nazwa działania Opis
Planowany

termin realizacji

zakres działania
realizowany przez

podmiot niebędący
stroną umowy2)

Lp. Grupa docelowa

L

Prowadzenie w porozumieniu z Gminą Pruszków

punktu czasowego pobytu bezdomnych psów przy

ul, Południowej w Pruszkowie, przed

przewiezienlem ich do schroniska, zwrotu

właścicielom lub przekazaniem do adopcji.

człon kowie
StoWarzyszenia oraz
Urząd Miasta W
pru szkowie

Działania o
charakterze clą8łym W
okresie od OLO7.20ż0
do 3']..Iż.2O2O

Działa n ia o

charakterze c]ągłym w
okresie od 01,.07.2020

do 31.Iż.2o2o

Działania o
charakterze ciągłym w
okresie od OLO7.ZO2O

do 37.72.2O2O

Nie dotyczy

2 Zapewnienie psom wyżywienia, przebywania w

czystych boksach z wybiegami oraz spacerów i

kontaktów z wolontariuszami oraz zapewnienie

właściwej opieki weterynaryjnej.

ZWierZęta przebywające

w punkcie czasowego
pobytu

Nie dotyczy

3 Zapobieganie bezdomności psów poprzez

prowadzenie stałej, systematyczne.j współpracy z

Eko Patrolem działającym W strukturze Straży

Miejskie,i w Pruszkowie, z Lecznicą Weterynaryjną

z którą Gmina Pruszków ma podpisaną umoWę,

Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz

Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Pruszkowa.

członkowie
Stowarzyszenia, Eko

Patrol imieszkańcy
pruszkowa Nie dotyczy

4 Współpraca z Eko Patro|em Straży Miejskiej w

Pruszkowie, z LecZnicą Weterynaryjną z która

miasto ma podpisana umowę, powiatowym

Iekarzem Weterynarii oraz schroniskiem dla

zWierząt, z którym gmina Pruszków zawarła

umowę po|egającą na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt, zgłaszaniu konieczności

przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji

oraz czipowania zWierząt.

członkowie
stoWarzyszenia, Eko
Patrol i mieszkańcy

pruszkowa
Nie dotyczy

5

Prowadzenie kart identyfikacy.jnych bezdomnych

zwierząt będących pod czasową opieką

Stowarzyszenia wraż ż opi5em zwierzęcia ijego

fotografią, opisem choroby i jej leczenia oraz datą

wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji oraz

szcze pień

człon kowie
stoWarzyszenia oraz

Urząd Miasta W
p ru szkowie

DZiałania o

charakterze ciągłym w
okresie od OI.07.20ż0

do 31.I2.2oż0

Nie dotyczy

2 ) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o

którymmowawart. 16ust.4ustawyzdnia24kwietnia2003 r.odziałalnoŚci pożytkupublicznegoiowolontariacie.

3
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6

Poszukiwanie we współpracy z Eko PatroIem

nowych właścicieIi dIa bezdomnych zwierząt

poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej o

moż|iwości adopcji bezdomnych zwierząt.

Kampania będzie przeprowadzona wśród

mieszkańców za pośrednictwem lokalnej prasy,

radia i pońaIi społecznościowych oraz na

organizowanych festynach, spotkaniach z

mieszkańcami miasta Pruszkowa, szkołach i

przedszkolach,

członkowie
StoWarzyszenia, Eko

PatroI imieszkańcy
pruszkowa

Działania o
charakterze ciągłym W
okresie od 01.07.żO2O

do 3I.12.2020

Nie dotyczy

7

Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i

przedszkolach m.ln, w zakresie odpowiedziaInej i

właściwej opieki nad zWierzętami, a także ich

humanitarnego traktowania, propa8owania

sterylizacji i kastrac.ji oraz cZipoWania ZWierZąt,

Propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych.

Dzieci i młodzież z
terenU Gminy Pruszków

Działania o
charakterze ciągłym w
okresie od 07,07,2a2O

do 3L12.2o2o

Nie dotyczy

8

Składanie w formie tabelarycznej do 15-go dnia

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w okresie

trwania umowy o wsparcie zadania publicznego z

zakresu czasowej opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt

z ilości bezdomnych zwierząt będących pod

czasową opieką, przekazanych do adopcji lub

oddanych właścicie|om lub innych zdarzeń

dotyczących bezdomnych zwierząt.

człon kowie
stoWarzyszenia oraz

Urząd Miasta w
p ru szkowie

Działania o
charakterze ciągłym w
okresie od 01.07.2OZO

do 31.12.7020

Nie dotyczy

9

Sprawowanie czasowe,i opieki nad kotami

będącymi W trakcie rekonwalescencji po

zabiegach w lecznicach Weterynaryjnych, przed

Wypuszczeniem do miejsc macierzystych lub

przekazaniem do adopcji.

członkowie
Stowarzyszenia oraz

Urząd Miasta W
pruszkowie

Działania o
charakterze ciągĘm w
okresie od 01,.O7,2020

do 31,,1ż.2020

Nie dotyczy

10

Nadzór nad dystrybucją karmy dla wolnoży.jących

kotów oraz współpraca i udzielanie pomocy

mervtorycznej karmicielom WoInożyjących kotÓW

członkowie
stoWarzyszenia oraz

Urząd Miasta w
pruszkowie

Działania o
charakterze cią8tym W
okresie od 01.07.2020

do 37.12.ż020

Nie dotyczy

1L

Prowadzenie monitoringu miejsc przebywania

oraz stanu zdrowia wolnożyjących kotów oraz

konieczności ich wyłapywania, celem skierowania

na zabiegi Sterylizacji i kastracji w lecznicach

WeterynarYjnych na terenie miasta Pruszkowa.

członkowie
stowarzyszenia oraz

karmicielki kotów
wolnobytujacych

Działania o
charakterze ciągłym w
okresie od o1,o7.2oż0

do 3L12.2o2o

Nie dotyczy

t2

Nadzór nad wykorzystaniem dystrybucji karmy dla

wolnożyjących kotów prowadzonej przez Wydział

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa (

kontrola karmicielek oraz miejsc dokarmiania)

człon kowie
stoWarzyszenia oraz

Urząd Miasta w
pruszkowie

Działania o
charakterze ciągłym W
okresie od 01.07.2O2O

do 3I.I2,2o2o

Nie dotyczy

5. Opis zakładanvch rezultatów realizacji zadania publiczne8o

4



(należy opisać:
1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne ,,produkty" lub ,,usługi" zrealizowane na rzecz uczestników zadania)

realizacji oferty?

2\ jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach

organizacji? - trwałość rezultatów zadania)

1.Zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie ich populacji za pomocą zabiegów kastracji i sterylizacji.

2.Zapewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi psami w punkcie czasowego przetrzymywania psów oraz domach

tymczasowych do czasu przekazania ich do adopcji, odnalezienia właścicieli lub przekazania do schroniska.

3. Promowania czipowania zwierząt, które pozwala na ich szybką identyfikację.

4. podniesienie świadomości społecznej związanej z posiadaniem zwierząt, ich opieką i humanitarnym poprzez publikację w

mediach społecznościowych.
5. organizacja pomocy osobom samotnym i starszym w celu zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami oraz pomoc osobom

objętych kwarantanną w związku z ogłoszonym stanem epidemii coid-19 w spacerach i zakupach artykułów pierwszej potrzeby.

6, promowanie i zachęcanie młodzieży do wolontariatu w miejscu tymczasowego przetrzymywania psów.

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego3)

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów l źródlo
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Adopcie psów
Minimum 10 szt Sprawozdania tabelaryczne składane raz w

miesiacu do Wvdziału OchronV Środowiska

Zwrot zbłakanvch zwierząt do ich właścicieli
Minimum 30 szt Sprawozdania tabeIaryczne składane raz w

miesiącu do Wydziału Ochrony Środowiska

Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów
na terenie gminy Pruszków

Zmniejszenie populacji kotów o

minimum tO%w stosunku do
poprzedniego okresu

rozliczeniowego

Sprawozdania tabeIaryczne składane raz w

miesiącu do Wydziału Ochrony Środowiska.

lV. Charakterystyka oferenta

1. lnformacja o wcześniejszej dzialalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

arzyszenie otrzymało n/w dofinansowania inwestycji związanych z realizacja zadania publicznego:

1. ,,Mały Grant" tytułem zakupu mikroczipów, czytników do mikroczipów, klatki kenelowej, transporterem dla kotów w okres

od04,t2.2OL3r do31,.12.2013 na podstawie umowy OSO nr 1,12/2013 zawartej z Gminą Miasto Pruszków w dniu 28,11.

dotacje rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

2. ,,Mały Grant" tytułem zakupu mikroczipów do znakowania zwierząt, zakupu wyposażenia do ratowania i utrzymywani

zwierząt, zakupu karmy dla bezdomnych psów oraz tymczasowego utrzymania zwierząt przed adopcją w okresie

05.05.2014r do 30.06.2014 na podstawie umowy OSO nr 48/20!4 zawartej z Gminą Miasto Pruszków w dniu 28.04.2Ot4r

dotacje rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

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

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 2t.07.zot

do 3t.t2.2O74r na podstawie umowy OSO nr 78l2ot4 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu 2!.07.żOt4r - dotacj

rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

3 ) organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji

dotyczących rezuttatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich okreŚlenie,

5
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5.

6.

4. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 11.01.2015

do 3l,!2,żOt5r na podstawie umowy OSO nr 17 l2015 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu 21,.07,201,4r * dotacj

rozIiczono zgodnie z zapisami umowy.

,,Mały Grant" tytułem zakupu mikroczipów, klatek kenelowych, transporterów dla kotów, klatek łapek oraz pomieszczeni

magazynowego w okresie od 16.10.2015r do 30.11.2015 na podstawie umowy OSO nr t24l2015 zawartej z Gminą Miast

Pruszków w dniu 16.10.2015r - dotacje rozliczono zgodnie z zapisami umowy,

Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 04.01,.2O

do 31,,1,2,ż01"6r na podstawie umowy OSO nr t4/20t6 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu 04,01.20t6r - dotac

rozliczono zgodnie z zapisami umowy,

7. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 05,01,.2017

do 31,.12.2017r na podstawie umowy OSO nr L5l2Ot7 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu 05.0t.20!7r - dotac

rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

8. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 05.01,2018

do 30.06,2018r na podstawie umowy OSO nr 15/20t8 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu 05.01.2018r - dotac

rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

9. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 01,07,

do 3t.1,2.201"8r na podstawie umowy OSO nr t1,0/201,8 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu ż6,06.2018r - dotacj

rozliczono zgodnie z zapisami umowy,

Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie 04.0t.20I

do 30.06.2019r na podstawie umowy OSO nr 1,2/20t9 zawartej z Gnina Miasto Pruszków w dniu 04.01.2019r - d

rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

11, Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

współpracy za Strażą Miejską w Pruszkowie, lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie od 1 sierpn

do 3t.l2.2Ot9r na podstawie umowy OSO nr t37 /2019 - rozliczono zgodnie z zapisami umowy

12. Dotacja na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt we współpracy za Str

Miejską w Pruszkowie, lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie od 1stycznia 2020 do 30

2020r na podstawie umowy WOS/1,5l2020 - dotacja w trakcie realizacji

Dotacja na zapewnienie czasowej opieki bezdomnym i wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności w

od 01 luty do 30.06.2020r na podstawie umowy WOS/24|2O20 - dotacja w trakcie realizacji

10.

t3.

6

a-



2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania
1, Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za prowadzenie kart zwierząt - Sandra Kobylak

2. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za nadzor wyłapywania bezdomnych zwierza oraz leczenia zwierząt w leczn

weterynaryjnych - Agata Gałka.

3. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za składanie comiesięcznych sprawozdań - Aneta Pikulska

4. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za przeprowadzanie kampanii edukacyjnych ipromocyjnych w zakresie adopcj

zwierząt oraz sprawowania właściwej opieki i humanitarnego ich traktowania - Agata Gałka.

5. Wolontariusze pracujący w ramach zawartych umów o wolontariacie.

6. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie w miejscu czasowego przetrzymywania psów.

V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
(w sekcji V-A należy skalkulować izamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źrodła finansowania wskazanego
w sekcji V-B)

tp. Rodzaj kosztu
Rodzaj
miary

Koszt
jednostkowy

IPLNl

Liczba
jednostek

Wartość PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 3a)

I Koszty realizacji działań
1.1. Zakup karmy dla

zwierząt
kg 80,00 50 4.000,00

1.2 Koszty lecZenia
weterynaryjnego i

środków do
pie |ęgnacji
zwierzat

szt 80,00 250 20.000,00

1.3 Wynagrodzenie
pracowników:
- punkt adopcyjny
- kociarnia

h

m-c
20,00
1".350,00

441,6

6
88,320,00
8,100,00

1.4 Koszty
doposażenia
miejsc
przetrzymywania
zwierząt, zakup
peletu dla kotów

m-c 333,34 6 2,000,00

1,5 Koszty najmu
lokalu,,kociarnia"

m-c 2.500,00 6 15.000,00

suma kosztów realizacii zadania 137.420,oo
ll, Koszty administracyjne
l|.1 Koszty usług

ksieqowvch
m-c 185,00 6 1.1 10,00

|1.2. Koszty
telekomunikacvine

m-c 350,00 6 2.].00,00

Suma kosztów administracyjnych 3,210,00
5uma wszystkich kosztów realizacji zadania 140.630,00

Y.B Źr ódla fina nsowania kosztów realizacji zadan ia

Lp. Źr ódło finansowania kosztów rea lizacii zadan ia Wartość [PLNl Udzial I%|

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 140.630,00 rc)%
2. Planowana dotacia w ramach ninieiszei ofertv 130,000,00 92.44%

l Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.



)
J. Wkład własny5) 25.030,00 17,80 %

3. 1. Wkład własny finansowy 10.630,00 7,56 %

3.2, Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 14,400,00 L0,24%

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

V|.1nne informacje

vll. oświadczenia

Oświadczam(-my), źe:

1) proponowane zadanie pubIiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działaIności pożytku publicznego

oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

pu bl icznego;
3) oferent* / oferencix składający niniejszą ofertę nie zaIega(-ją)* / zaIega(-ją)* z opłacaniem naIeżności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferencił składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem naIeżności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części lI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktuaInym stanem prawnym

ifaktycznym;
7) w zakresie związanym ż 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 przepisami o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

5Suma pól 3.1, i 3,2.
6Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
7Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie,

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów6)

Lp. Źródlo fina nsowa nia kosztów rea l izacji zadan ia Wartość [PLN]
Razem Rok 1 Rok 2 Rok 37)

1. Oferent 1

2. Oferent 2

3. Oferent 3

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich

reprezentacji wobec organu administracji publicznej - w przypadku oferty wspólnej.

3. lnne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych

kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji Vll.
t, Niniejszym oświadczamy, ze Pruszkowskie Stowarzyszenie na rzecz Zwierząt w ramach realizacji zadań statutowych ni

działa w celu osiągniecia zysku.

2. Nie dotyczy

3. Niniejszym oświadczamy, że Pruszkowskie Stowarzyszenie na rzecz Zwierząt złożyło ponownie wniosek do Kra

Rejestru Sadowego o zmianę danych osób reprezentujących Stowarzyszenie na mocy uchwały ner 1,17/2019 z dni

07.07.2Ot9r - uchwała w załączeniu do niniejszej oferty.



1. Uwierzytelniona kopia uchwał - 2 karty
2. Uwierzytelniona kopia statutu - 9 kart

3. Wydruk odpisu z KRS - 5 kart
4, oświadczenie osób reprezentujących Stowarzyszenie, że organizacja nie działa w celu osiągniecia zysku -

1 ka rta

5, Lista osób i kontakt do osób zajmujących się zadaniem - 1karta
6. Oświadczenie dotyczące nie pobierania opłat od adresatów zadania - 1karta
7, Oświadczenie dotyczące ubiegania się o wsparcie zadania publicznego - 1 karta

Ąźwiok- o... ,.J3- C6. Jpu^/.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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