
UMOWA 

 

Zawarta w dniu ………………………..r. w Niebylcu między: 

Gminą Niebylec z siedzibą w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170, NIP 819-15-65-408 

reprezentowaną przez: 

1/ Wójta Gminy Niebylec – Zbigniewa Koraba 

2/ Skarbnika Gminy - Edwarda Wolanina 

zwaną dalej "Zleceniodawcą" 

a 

…………………………………………………………….., 
z siedzibą w ……………… ul. ………………………, ……………., NIP ……………………., 

KRS …………………………………, reprezentowanym/ą łącznie przez: 

1/ ………………… – ………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym 

………………. 

2/ ………………… – ………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym 

………………..  

Zwanym/ą dalej "Zleceniobiorcą" 

 

o: Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla 

mieszkańców Gminy Niebylec 
 

 

Osoba do kontaktów roboczych: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536,  

z późn. zm.) realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług 

opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec określonego szczegółowo  

w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu ………………………. r. stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową  

o powierzenie zadania. 

 

§ 2 

Sposób wykonania zadania 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia …………… r. do dnia ……………… r. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie zgodnie z ofertą oraz opisem poszczególnych 

działań zawartych w ofercie. 

 

 

§ 3 

Wysokość dotacji przekazanej na realizację zadania 

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w łącznej kwocie 

………………… zł (słownie: …………………………… złotych) stanowiącej iloczyn 



przewidywanej ilości godzin świadczenia usług ….. i przyjętej stawki w wysokości … zł/h na 

rachunek bankowy Zleceniobiorcy prowadzony w …………………………………. nr rachunku 

……………………………………………., w transzach miesięcznych w kwocie …. w terminie 

do 10-tego dnia następnego miesiąca po przedstawieniu miesięcznego rozliczenia poniesionych 

kosztów, począwszy od miesiąca ………………………… r. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 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 wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki je 

uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.  

4. Przyznaną dotację, określoną w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać  

w terminie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 jako terminu końcowy wykonania zadania. 

5. Środki dotacji niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić  

w terminie do …………………………………r.  na rachunek bankowy Zleceniodawcy. 

 

 

 

§ 4 

Uprawnienia kontrolne Zleceniodawcy 

 

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę,  

w tym wydatkowania przekazanej mu dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku 

realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy 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. 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 upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie 

Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. 

4. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, 

poz. 25) 

5. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę 

na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3, do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4,  

w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

6. Zleceniodawca ma prawo żądać aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił 

dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5 

7. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, Zleceniodawca wzywa 

pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje 

przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.  

8. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania,              

o którym mowa w ust. 5. 

 

 

§ 5 

Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 



poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 

księgowych. 

2. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych 

przez siebie, w ramach realizowanego zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, 

mediach, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego 

realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finansowania 

realizacji zadania przez Zleceniodawcę. 

 

 

§ 6 

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. 

 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym                        

w przypadku: 

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,  

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie 

wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie 

przewiduje tego niniejsza umowa, 

d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez 

Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę wynagrodzenia podlegającą zwrotowi w 

wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości 

ustawowej naliczonymi od dnia przekazania transzy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer 

rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty. 

 

 

§ 8 

Forma pisemna oświadczeń 

 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową 

wymagają pisemnej zgody stron umowy pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie 

pisemnej. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

 

Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  

w związku z realizacją umowy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 



 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 

i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). 

2. 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 rozstrzygnięcia właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy 

sądu powszechnego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Zleceniobiorca:        Zleceniodawca: 

 

.................................................          ................................................. 

 

.................................................          ................................................. 

 

Załącznik: 

1/ Oferta z dnia ………………………. 

 

 


