
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

"Opieka nad bezdomnymi zwierzętami "

zawarta w dniu 15 stycznia 2015 r. w Oświęcimiu

miedzy:

Miastem Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2, zwanym dalej „Zleceniodawcą",

reprezentowanym przez:

Pana Janusza Chwieruta - Prezydenta Miasta Oświęcim

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,

a:
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals - Oddział Oświęcim, z siedzibą
w Oświęcimiu, ul. Partyzantów l Nr KRS 0000069730, reprezentowanym przez:
1. Panią Katarzynę Kuczyńską - Prezesa Oddziału OTÓŻ Animals
numer i seria dowodu osobistego: AFV 097424
2. Panią Krystynę Biernat - Skarbnika Oddziału OTÓŻ Animals
numer i seria dowodu osobistego: AYP158363

Osoby do kontaktów roboczych:
l. Katarzyna Kuczyńską 2. Krystyna Biernat
Tel. 691 485 682 Tel. 698 024 633

§ 1 -
Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., póz. 1118 z p. zm.), zwanej
dalej „ustawą", realizację zadania publicznego pod tytułem: „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" pn. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec
w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt
z terenu miasta Oświęcim, określonego szczegółowo w ofercie nr 17-1 złożonej
przez Zleceniobiorcę w dniu 8 grudnia 2014r., a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie
publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu
art. 16 ust. l ustawy.
3. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 2.
4. Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§2-
Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia l stycznia 2015r
do dnia 31 grudnia 2015r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał,
1 na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów
uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu
wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które
należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania, publicznego.
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3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków- własnych, pozyskanych z innych
źródeł oraz przekazanej dotacji w okresie przygotowania i realizacji zadania, tj. w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania zgodnie z celem, na jaki ja uzyskał.
i na warunkach określonych niniejszą umową, Dotyczy to także ewentualnych przychodów
uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu
wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków.
które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.
4. Niniejsza umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana w przypadku wprowadzenia przez Rade
Miasta Oświęcim zmian do projektu budżetu Miasta Oświęcim na 2015 r.

§ o
3-

Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty dotacji
w wysokości 157 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy zł)), na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy, nr rachunku: 73 1020 2384 0000 9502 0091 8698, po złożeniu wniosku
0 uruchomienie dotacji w następujących transzach i terminach:
-I transza w wysokości 88.000,00 zł (słownie:bosiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) niezwłocznie
po podpisaniu umowy.
- II transza w wysokości 69.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w terminie
do dnia 10 czerwca 2015 r., na podstawie wniosku o uruchomienie dotacji.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. l rachunku
bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż
do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania:
1) środków finansowych własnych w wysokości: 152 987,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych);
2) środków finansowych z innych źródeł w wysokości 0,00 zł (słownie:zero złotych),
w tym:
a) z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości: 0,00 zł (słownie: zero złotych),
b) środków pozostałych w wysokości 0.00 zł (słownie: zero złotych);
3) wkładu osobowego o wartości 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).
4. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych
własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń
wolontariuszy i pracy społecznej członków), o których mowa w ust. l i 3,
1 wynosi 317 187,00 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych)
5. Wysokość środków, ze źródeł, o których mowa w ust. 3 pkt l, pkt 2 lit. b i pkt 2 lit. c, może się
zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma.

§ 4 . _
Zleceniodawca może wyrazić zgodę na bezpośrednie wykonanie części zadania publicznego przez
podmioty wybrane przez Zleceniobiorcę w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję
na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§5.
Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2,
w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 4.
2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż:
49,50%



§6,
Zamówienia opłacane z dotacji

Do zamówień na dostaw)7, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących
z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. póz. 907. z p. zm.)-

§7.
Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowp-
ksiegowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustaw)7

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. póz. 330, z p. zm.), w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania
publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca
realizował zadanie publiczne.

§8.
Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfmansowane ze środków
otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich
materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych
dotyczących realizowanego zadania publicznego.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach,
w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących
realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

§9.
Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy

Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie,
radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu
i celu, na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.

§10.
Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa
w § 3 ust. 3. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego
oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. l, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić
wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. l, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich
usunięcie.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania
wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym
Zleceniodawcy.
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odwołać do Prezydenta Miasta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
7. Rozpoznając odwołanie Prezydent Miasta w terminie 7 dni może orzec o uchyleniu
kwestionowanych zaleceń lub wniosków pokontrolnych, albo o ich utrzymaniu w mocy.
8. Wniesienie odwołania wstrzymuje obowiązek podporządkowania się tym zaleceniom
lub wnioskom pokontrolnym.

§ 1 1 -
Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy

1. Zleceniodawca może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania
publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone
i złożone przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust. l, w terminie do 30 dni
od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. l.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do przyjęcia sprawozdania i rozliczenia dotacji w terminie
do 30 dni od dnia złożenia sprawozdania lub poprawnie złożonej korekty sprawozdania
i dostarczenia właściwych dokumentów finansowych i merytorycznych potwierdzających
wykorzystanie dotacji.
4. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się
go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10 %.
5. Obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. l, uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział
dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie
zwiększy się o więcej niż 5 %.
6. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości.
7. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił
dodatkowe informacje, wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. l i 2 lub przedłożył
jego korektę.
8. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. l i 2 Zleceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia,
9. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną
w wysokości 1000,00 zł.
10. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 7 i 8 może prowadzić
do przeprowadzenia kontroli, która może być podstawą odstąpienia od umowy lub rozwiązania
umowy przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym co w konsekwencji prowadzi
do zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami.
11. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa
do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych
oraz innych dokumentach urzędowych.

§12.
Zwrot środków finansowych

1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. l Zleceniobiorca jest zobowiązany
wykorzystać w okresie przygotowania i realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy
do ostatniego dnia realizacji zadania wskazanego w § 2 ust. 1. Dopuszcza się zapłatę za wydatki
poniesione w okresie realizacji zadania w terminie do 14 dni od jego zakończenia (łącznie
z należnościami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego), z uwzględnieniem
terminów wskazanych przez wykonawcę (nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
w przypadku zadań całorocznych).



,rtuaujy i j.auiiuii^i uiszczone po leriiruie zapiaiy, ^lecen.uoiorca poiaywac Dęclzie ze środków
własnych. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie. Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić
w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust, L
2. Niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej
wysokości kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy
o numerze 94 8136 0000-0031 0008 2000 0010 w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania
publicznego, o którym mowa w § 2 ust. l.
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w ust. 1. naliczane są
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek
bankowy Zleceniodawcy o numerze 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020:

1) od dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie zwrotu, odsetki nalicza się od dnia
następującego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2:
2) od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem odsetki nalicza się od dnia
przekazania dotacji;
3) od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości odsetki nalicza się od dnia następującego
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi
na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1-3.
5.Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 11 ust. 6, naliczane są
odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze 18 8136 0000 0031
0008 2000 0020.
6. W przypadku odliczenia przez Zleceniobiorcę od kwoty podatku należnego kwoty podatku
naliczonego w podatku od towarów i usług (VAT) lub otrzymania przez Zleceniobiorcę zwrotu
podatku VAT, kwotę tę zwraca na rachunek budżetu miasta w wysokości proporcjonalnej do kwoty
uzyskanej dotacji. Zwrot następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku
od. towarów i usług, w której dokonał obniżenia kwoty podatku VAT należnego lub wykazał kwotę
podatku VAT do zwrotu, nie później jednak niż do upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

§13.
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie
umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
Strony określą w protokole.

§14.
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę

1. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.
2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie
określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji.
3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy po przekazaniu przez
Zleceniodawcę dotacji Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 1000 zł).

§15.
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;



2) nieterminowego uraz. nienależytego wykonywania UILOWY, w szczególuości zmniejszenia
zakresu rzeczowego realizowanego zadania:
3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo
że nie przewiduje tego niniejsza umowa:
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie
i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia w terminie
określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. l, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę
i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi
wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego
w ust. 2.

§16.
Nieuzyskanie dotacji z innego źródła publicznego

1. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych, ó których mowa
w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. b, Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać Zleceniodawcy informację o tym
niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego
organu.
2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. l, wynika, że zrealizowanie zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę na warunkach niniejszej umowy nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić
od umowy.
3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. l, wynika, że zadanie publiczne może być zrealizowane
w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.
4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o którym mowa w ust. l, Zleceniobiorca nie może
odstąpić od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, i ma obowiązek zagwarantować
na realizację zadania środki w wysokości środków wnioskowanych, które nie zostały
Zleceniobiorcy przyznane.

§17.
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywalna związanych z realizacją zadania rzeczy
zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania
ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie
rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. l, pod warunkiem że Zleceniobiorca
zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.

§ 1 8 .
Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu. Wniosek o aneksowanie niniejszej
umowy Zleceniobiorca ma obowiązek złożyć przed datą wystąpienia zmiany, w terminie
umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Zleceniodawcę.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie
pisemnej.



§ 19.
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., póz.
1182, z p. zm.).

Postanowienia końcowe
§20.

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014, póz. 121 z p. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 885, z p. zm.).

§21.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany
pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.

. §22.
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze
dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca:
MIASTA

POtsKiF TOWARZYSTWO

32-600 DSwif: s,. •;?. Psrty^ni

Koatrasygnuje

ZAŁĄCZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego
2) kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

Naczelnik Wydziału

mgr



08-12-2014r

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU , O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, póz. 1536)1',

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

NAZWA OBSZARU: UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY UL.
KAMIENIEC W OŚWIĘCIMIU , WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZBIERANIE
POTRACONYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA OŚWIĘCIM

NAZWA ZADANIA: OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

realizowanego w okresie od 01.01 2015 r do 31.12.2015 r.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

MIASTO OŚWIĘCIM

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

L Dane oferenta/oferentów1'3'

1) nazwa: OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS"

2) forma prawna:41 (właściwe zaznaczyć „x")
stowarzyszenie

kościelna osoba prawna

spółdzielnia socjalna

X fundacja

kościelna jednostka organizacyjna

inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:3' 0000069730

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:ć) 04.01.2002r.

5) nr Nff: 5492393432 nr REGON: 092906022-00090

6) adres:

miejscowość: OŚWIĘCIM ul.: PARTYZANTÓW l

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7'

gmina:OŚWIĘCIM powiat:8' OŚWIĘCIM



województwo: MAŁOPOLSKIE

kod pocztowy: 32-600 poczta: OŚWIĘCIM

7)tel.: 691485682 698024633 faks:

e-mail: otoz.Qddzial@gmail.com http://

8) numer rachunku bankowego:73 1020 2384 0000 9502 0091 8698

nazwa banku: PKO BP

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1':
a) KATARZYNA KUCZYŃSKA seria i numer dowodu osobistego: AFV 097424
b) KRYSTYNA BIERNAT seria i numer dowodu osobistego :AVP 158363

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa
w ofercie :9>

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS", ODDZIAŁ OŚWIĘCIMSKI
UL.PARTYZANTÓW l 32-600 OŚWIĘCIM
TEL. 691485682, 698024633

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

KATARZYNA KUCZYŃSKA TEL. 691485682 KRYSTYNA BIERNAT TEL.698024633

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
ZAPOBIEGANIE RAŻĄCEMU ZANIEDBYWANIU I OKRUTNEMU TRAKTOWANIU ZWIERZĄT
ZAPEWNIANIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM
KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
NE DOTYCZY

13) jeżeli oferent /oferenci" prowadzi/prowadzą1' działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10' (dotyczy tylko oferty wspólnej)

NIE DOTYCZY



III. Szczegółowy zakres rzec .owy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEJ OPIEKI ZAGUBIONYM I PORZUCONYM ZWIERZĘTOM
POSZUKIWANIE NOWYCH OPIEKUNÓW DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

ZMNIEJSZANIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH PRZEZ STERYLIZACJE
ZWIERZĄT W SCHRONISKU ORAZ PROWADZENIE SZEROKIEJ AKCJI STERYLIZACJI
ZWIERZĄT WOLNOŻYJĄCYCH A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ
W TYM ZAKRESIE

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

POMOC W UTRZYMANIU PORZĄDKU W MIEŚCIE POPRZEZ WŁAŚCIWIE
PRZEPROWADZANE INTERWENCJE, ZAPOBIEGANIE POGRYZIENIOM ORAZ
WYPADKOM KOMUNIKACYJNYM Z UDZIAŁEM WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT

POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT I HUMANITARNE ICH
TRAKTOWANIE POPRZEZ UCHRONIENIE ICH PRZED BEZDOMNOŚCIĄ I ZNALEZIENIE
NOWYCH OPIEKUNÓW

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

BEZDOMNE ZWIERZĘTA, KTÓRYM ZOSTANIE ZAPEWNIONA HUMANITARNA OPIEKA
MIESZKAŃCY MIASTA OŚWIĘCIM,KTÓRYZ UNIKNĄ ZAGROŻENIA ZE STRONY
WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ Z BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,

w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.111

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymał/otrzymali1' dotację na dofinansowanie

inwestycji związanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu

który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .u)

ME DOTYCZY
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

ZMNIEJSZENIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM POPRZEZ
HUMANITARNE ZABIERANIE BEZDOMNYCH KOTÓW l PSÓW DO SCHRONISKA ORAZ ICH
STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ, JAK RÓWNIEŻ ZNAJDOWANIE DLA NICH NOWYCH
OPIEKUNÓW.

i POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU PRZY UL. KAMIENIEC
| W OŚWIĘCIMIU

ZWIĘKSZENIE LICZBY ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA ODDAWANYCH DO ADOPCJI
POPRZEZ SZEROKIE AKCJE ADOPCYJNE, EDUKACYJNE l STRONY WWW



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OŚWIĘCIMIU PRZY UL.KAMIENIEC

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego spójny z harmonogramem

i kosztorysem12'

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI - OPIEKA WETERYNARYJNA
( ODPCHLENIE, ODROBACZENIE, LECZENIE, ZABIEGI STERYLIZACJI , KASTRACJI,
PRZEPROWADZANIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ), ZAKUP l PRZYGOTOWANIE
KARMY , UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI l PORZĄDKU NA TERENIE SCHRONISKA,
DEZYNFEKCJE, DERATYZACJE POMIESZCZEŃ, ZPEWNIENIE UTYLIZACJI
MARTWYCH ZWIERZĄT, WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU
SCHRONISKA, PRZEPROWADZANIE NIEZBĘDNYCH REMONTÓW,

HUMANITARNE ZABIERANIE BEZDOMNYCH l RANNYCH ZWIERZĄT Z TERENU
MIASTA OŚWIĘCIM, PEŁNIENIE DYŻURU INTERWENCYJNEGO

9. Harmonogram13' — należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe

określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego

zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r
Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania publicznego14'
(Opis zgodny z kosztorysem.)

Terminy realizacji poszczególnych
dziaiań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie w zakresie

realizowanego zadania publicznego

PEŁNIENIE
CAŁODOBOWEGO DYŻURU
I HUMANITARNE
ZABIERANIE NA
UZASADNIONE ZGŁOSZINIE
STRAŻY MIEJSKIEJ, POLICJI,
URZĘDU MIASTA
BEZDOMNYCH,
POTRĄCONYCH, RANNYCH
ZWIERZĄT DOMOWYCH Z
TERENU MIASTA OŚWIĘCIM
ok.400 zwierząt w ciągu roku

ZAKUP I PRZYGOTOWANIE
KARMY W CELU
ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA
ZWIERZĘTOM
ok.80 zwierząt na dobę

01.01.2015r-31.12.2015r

J.W

OTÓŻ ANIMALS

OTOZANIMALS



ZAPEWNIENIE ZWIERZĘTOM
OPIEKI WETERYNARYJNEJ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI
POWIATOWEGO LEKARZA
WETERYNARII ORAZ
POTRZEBAMI -
SZCZEPIENIA,
STERYLIZACJE, LECZENIE,
INNE NIEZBĘDNE ZABIEGI
ok 400 zwierząt w ciągu roku

PROWADZENIE
DOKUMENTACJI DOT.
PRZYJMOWANYCH DO
SCHRONISKA ZWIERZĄT
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
URZĘDU MIASTA ORAZ
POWIATOWEGO
INSPEKTORATU
WETERYNARII

ODDAWANIE ZWIERZĄT DO
ADOPCJI -
AKTYWNE POSZUKIWANIE
NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA
ZWIERZĄT POPRZEZ
AKCJE PROMUJĄCE
SCHRONISKO, STRONĘ
INTERNETOWĄ
SCHRONISKA
ok.320 zwierząt w ciągu roku

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU
NA TERENIE SCHRONISKA,
WYWÓZ ODPADÓW
KOMUNALNYCH

UTYLIZACJA ZWIERZĄT
PODDANYCH
EUTANAZJI LUB PADŁYCH
ZE SCHRONISKA
ok.200 kg w ciągu roku

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
NA REALIZACJĘ ZADANIA
POPRZEZ ORGANIZOWANIE
ZBIÓREK PUBLICZNYCH Z
UDZIAŁEM
WOLONTARIUSZY
ok. l O w ciągu roku

J.W OTÓŻ ANIMALS

J.W.

J.W.

J.W.

J.W.

J.W.

OTÓŻ ANIMALS

OTÓŻ ANIMALS

OTÓŻ ANIMALS

OTÓŻ ANIMALS

OTÓŻ ANIMALS



10. Zakładane rezultat}7 realizacji zadania publicznego. Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego -

czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub

złagodzi jego negatywne skutki.15'

ZNALEZIENIE NOWYCH OPIEKUNÓW DLA WIĘKSZOŚCI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
PRZYJĘTYCH DO SCHRONISKA

ZAPEWNIENIE SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE POPRZEZ REAGOWANIE NA
ZGŁOSZENIA I ZABIERANIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT ( ZAGROŻENIE
POGRYZIENIAMI, BĄDŹ KOLIZJAMI DROGOWYMI)

ZMNIEJSZENIE NADPOPULAC JI ZWIERZĄT POPRZEZ STERYLIZACJE ZWIERZĄT
PRZYJMOWANYCH DO SCHRONISKA ORAZ AKCJE EDUKACYJNE.

ZMNIEJSZANIE ILOŚCI PORZUCANYCH ZWIERZĄT, POPRZEZ POMOC
MIESZKAŃCOM MIASTA ORAZ ICH EDUKACJĘ



6

7

8

9

10

1 1

12

III

1

usługi poligraficzne (ulotki, plakaty, wizytówki, pieczątki, ksero)

wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych

opłaty bankowe

usługi pocztowe

zużyte media (energia elektryczna, woda)

usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)

Obsługa finasowo-księgowa,

1

12

12

1

12

12

12

150,00

360,00

65,00

200,00

1 600,00

110,00

1 250,00

zestaw

miesiąc

miesiąc

miesiąc

miesiąc

miesiąc

miesiąc

150.00

4 320,00

780,00

200,00

19200,00

1 320.00

15 000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

7 000.00

0,00

0,00

150,00 :

4 320,00j

780,00

200.00

12200,00

1 320.00

1 5 000'. 00

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie OTÓŻ A n i i n a l s Oddział Oświęcim OTÓŻ Animals Oddział Oświęcim

wyposażenie schroniska (np. budy. grzejniki)

Ogółem

I 500,00 zestaw 500.00

317187,00

0,00

157000,00

500.00

152987,00 7 200.0C

2. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1

2

3

3.1

3.2

^ -ij. j

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Środki finansowe własne

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)

wpłat i opłaty adresatów zadania publicznego

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):

pozostałe

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)

157000,00

152987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200,00

317 187,00

49,50%

48,23%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,27%

100,00%



3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych

Nazwa organur
administracji publicznej lub

innej jednostki sektora
finansów publicznych

T
Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków został (-a)

rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie
został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

TAK/NIE i)

Termin rozpatrzenia —
w przypadku wniosków (ofert)

nierozpatrzonych do czasu
złożenia niniejszej oferty

-

~

i/\rv/mc.

TAK/NIE1 '

TAK/NIE0

.
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

- Stowarzyszenie planuje pozyskać od darczyńców m.in. karmę dla zwierząt, której wartość nie została oszacowana w kosztorysie.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l . Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

I

1
2
-ij

4

5

6

7

8

9

11

1

2

3

4

5

Rodzaj kosztów ilość
jednostek jednostkowy

w ~l

rodzaj
miary

koszt calkowity
w zl

2 tego do
pokrycia z

wnioskowanej
dotacji

r tego pokryty z
finansowych

środków
własnych,
środków z

innych źródeł,
w tym wpłat i

opłat
adresatów

zadania
publicznego i i 1

zl

koszt pokryć,
z w id ad i1

osobowego,

społecznej

świadczeń
wolontariusz

wzl

Koszty merytoryczne po stronie OTÓŻ Animals Oddział Oświęcim

Wynagrodzenia osobowe z narzutami (średniomiesięcznie)

wynagrodzenia bezosobowe z narzutami (średniomiesięcznie)

akcesoria dla zwierząt (transporterki, kuwety, miski, smycze kagańce, obroże, szelki i inne)

piasek, żwirek dla zwierząt

koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, mat eksploatacyjne, ubezp., naprawy)

karma dla zwierząt (śr. 75 zwierząt/doba)

środki farmakologiczne dla zwierząt (w tym śr opatrunkowe, higieniczne)

usługi weterynaryjne

usługa utylizacji padłych zwierząt

12

12

1

1

12

365

12

12

2

3 207,00

8 599,00

1 500.00

6 000,00

700,00

85.00

210,00

6 700,00

200,00

miesiąc

miesiąc

zestaw

zestaw

miesiąc

doba

miesiąc

miesiąc

usługa

38 484,00

103 188,00

1 500.00

6 000.00

8 400,00

31 025,00

2 520,00

80 400,00

400,00

25 000,00

73 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

1 3 484,00

22 988,00

1 500,00

6 000.00

8 400,00

3 1 02.5,00

2 520,00

28 400,00

400,00

1 200.-:

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie OTÓŻ Animals Oddział Oświęcim

Materiały biurowe

artykuły gospodarcze (drobne wyposażenie kuchni, łopaty, wiadra, i inne)

Środki czystości

gaz w butlach

artykuły do remontu, bieżącej konserwacji schroniska

1

1

12

12

1

200,00

300,00

200.00

50,00

300.00

zestaw

zestaw

miesiąc

miesiąc

zestaw

200,00

300,00

2 400,00

600,00

300.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

300,00

2 400,00

600,00

300,00



V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego.2 1

KIEROWNIK - INSPEKTOR D/S OCHRONY ZWIERZĄT PRZESZKOLONY PRZEZ OTÓŻ ANIMALS

ORAZ RSPCA

PRACOWNICY -- PRZESZKOLENI PRZEZ OTÓŻ ANIMALS ORAZ POWIATOWĄ INSPEKCJĘ

WETERYNARYJNĄ

KSIĘGOWY

WOLONTARIUSZE - PRZESZKOLENI PRZEZ OTÓŻ ANIMALS

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1'przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23)

15 KLATEK DO PRZETRZYMYWANIA SZCZENIĄT, KOCIĄT 3900.00 ZŁ
2 TRANSPORTERY DO PRZEWOZU PSÓW 1000.00 ZŁ
KLATKA PUŁAPKA DO WYŁAPYWANIA PSÓW 2500.00 ZŁ
10 TRANSPORTERKÓW NA KOTY 700 ZŁ
3 KLATKI PUŁAPKI DO WYŁAPYWANIA KOTÓW 1800.00 ZŁ
CHWYTAK DO POSKRAMNIANIA NIEBEZPIECZNYCH PSÓW 900.00 ZŁ
ZAMRAŻARKA DO PRZETRZYMYWANIA ZWŁOK ZWIERZĄT 1500.00ZŁ
PODGRZEWACZ DO WODY 400.00 ZŁ
MEBLE BIUROWE, KUCHENNE.KUCHNIA GAZOWA
SAMOCHÓD PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU ZWIERZĄT

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które

z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OŚWIĘCIMIU W OKRESIE

01.04.2010 r - 31.12.2014r NA PODSTAWĘ UMÓW Z URZĘDEM MIASTA , PO PRZYZNANIU

DOTACJI.

4. Informacja, czy oferent/oferenci" przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY


