UMOWA Nr OPP.426.......
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy i Miasta w Stawiszynie
dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu

zawarta w dniu................ r. pomiędzy
Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez Burmistrza Stawiszyna – Justynę Urbaniak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn – Annie Manikowskiej,
zwaną dalej „Gminą”,
a …...............................................................................z siedzibą w …..................................................
reprezentowanym przez ….....................................................................................................................
zwanym dalej „Klubem”.
§1
1. Gmina udziela, zgodnie z Uchwałą Nr XXXXII/232/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Gminę i Miasto Stawiszyn, dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, a Klub zobowiązuje
się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Nazwa zadania: ……
2. Przedmiotem dotacji może być:
a) wynagrodzenie kadry szkoleniowej
b) organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
c) finansowanie opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych
d) ubezpieczenie zawodników i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej
e) pokrycie kosztów dojazdów zawodników na mecze
f) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
g) zakup sprzętu sportowego
h) koszty pośrednie, związane z realizacją zadania (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku
bankowego) stanowiące maksymalnie do 10% wysokości dofinansowania
i) zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla zawodników.
§2
1.Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości …..................zł
(słownie: ….........................................................................................) na rachunek bankowy Klubu:

…............................................................................................................................................................
w następujący sposób:
- I transza wysokości …................... zł, (słownie: …...................................................................)
płatna do dnia ….......................... r.
- II transza w wysokości …...........................zł, (słownie: …......................................................)
płatna do dnia 31.07.2017 r. po zaakceptowaniu sprawozdania półrocznego.
2. Klub oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do jego utrzymania nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń
z Gminą, wynikających z umowy.
§3
Termin wykonania zadania ustala się od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

§4
1.Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Klub, w tym wydatkowania
przekazanych mu środków finansowych.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Gminy mogą badać
dokumenty, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania
oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania zadania.
§5
1. Klub zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania półrocznego w terminie 15 dni po
zakończeniu półrocza oraz sprawozdania rocznego w terminie 15 od zakończenia realizacji
przedsięwzięcia na formularzu będącym załącznikiem do umowy. Przyjęcie sprawozdania
półrocznego jest warunkiem uzyskania drugiej transzy dotacji.
2. Gmina ma prawo żądać, aby Klub w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje
i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
3. Klub zobowiązany jest zwrócić niewykorzystaną część dotacji do dnia 30 grudnia 2017 roku.
§6
1. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
b) jeżeli Klub odmówi poddania się kontroli
c) jeżeli Klub w terminie określonym przez Gminę nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości

d) jeżeli Klub mnie przedstawi w wyznaczonym terminie sprawozdania.
2. Rozwiązując umowę, Gmina określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzeni
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny oraz
ustawy o finansach publicznych.

§9
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez Sąd rejonowy w Kaliszu.

§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarza, po jednym dla każdej
ze stron.
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