
UMOWA DOTACJI NrOR.426.1.2021 

NA REALIZACJ^ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 

„Szkolenie sekcji sportowych klubu GKS „Kasztelania" Bmdzew oraz udziat w rozgrywkach oraz tumiejach 
sportowych w ramach Okr̂ owego Zwî ku Pitki Noznej w Koninie, Wielkopolskiego Zwiqzku Unihokeja oraz 
Polskiego Zwiqzku Judo". 

zawarta w dniu . lutego 2021 roku w Brudzewie w trybie i na zasadach okreslonych uchwal̂  Nr IV / 26 / 
2011 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania 
przez Gmin^ Brudzew zadah z zakresu rozwoju sportu, pomî dzy: 

1) Gmin^ Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, zwan^dalej „Zleceniodawc^'', reprezentowan^ 
przez Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew, 
a 

2) Gminnym Klubem Sportowym „KaszteIania" Brudzew z siedzib^ ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew , 
zwanym dalej "Zleceniobiorcy", reprezentowanym tycznie przez Marcina Szymaiiskiego Prezesa 
Zarzydu GKS "Kasztelania" Brudzew oraz Pana Marka Kujaw? Skarbnika GKS "Kasztelania" Brudzew, 
zwanymi dalej stronami. 

§1-

1. Zieceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ) oraz uchwaty Nr IV/ 26 / 2011 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 
stycznia 2011 roku w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania przez Gmin^ Brudzew zadan 
z zakresu rozwoju sportu, realizacĵ  zadania z zakresu rozwoju sportu szczegolowo okreslonego we wniosku 
ziozonym przez Zleceniobiorcy w dniu 04 lutego 2021 roku, stanowiycego zaiycznik do niniejszej umowy, 
a Zieceniobiorca zobowiyzuje si? wykonac zadanie w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej 
umowie. 
2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, zaakceptowany pr2ez Wojta Gminy Brudzew stanowi integralny element 
niniejszej umowy. 

§2 . 

1. Zieceniodawca zobowiyzuje si? do przekazania na realizacjy zadania opisanego w § 1 ust.1 umowy dotacji 
w wysokosci 173.000,00 zl (stownie: sto siedemdziesiyt trzy tysiyce ziotych, 00/100). 

2. W przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangazowaniu na jego finansowanie srodkow 
wlasnych Zleceniobiorcy, o ktorych mowa w zatyczniku do niniejszej umowy, kwota dotacji, o ktorej mowa 
w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i podlega zwrotowi na zasadach opisanych w § 8 ust. 2. 

3. Kwota, 0 ktorej mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcy 
we wniosku, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 w dwoch rownych transzach: 

1) I transza w wysokosci - 86.500,00 zl slownie osiemdziesiyt szesc tysiycy piycset ziotych do dnia 15 lutego 
2021 r. 

C/ 



2) il transza w wysokosci - 86.500,00 zl slownie osiemdziesiyt szesc tysiycy piycset ziotych do dnia 
30 czenwca 2021 r. 
4. Zieceniobiorca oswiadcza, ze jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego 
i zobowiyzuje siy do jego utrzymania nie krocej niz do chwili dokonania ostatecznych rozliczeh ze 
Zleceniodawcy, wynikajycych z niniejszej umowy. 

§3. 

Termin wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy ustala siy od dnia podpisania 
niniejszej umowy do dnia 15 grudnia 2021 roku, zgodnie z wnioskiem, stanowiycym zaiycznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

§4. 

1. Zieceniobiorca zobowiyzuje siy do wykorzystania przekazanych srodkow finansowych zgodnie z celem, na 
jaki je uzyskal, i na warunkach okreslonych niniejszy umowy. Dotyczy to takze ewentualnych przychodow 
uzyskanych podczas realizacji umowy, ktorych nie mozna byb przewidziec przy kalkulowaniu wielkosci dotacji, 
oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcy srodkow, ktore nalezy wykorzystac wylycznie 
na wykonanie zadania. 
2. Zieceniobiorca jest obowiyzany do prowadzenia wyodrybnionej ewidencji ksiygowej srodkow otrzymanych 
z dotacji oraz wydatkow dokonywanych ztych srodkow, zgodnie z zasadami wynikajycymi z ustawy z dnia 29 
wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ) w sposob umozliwiajycy 
identyfikacjy poszczegolnych operacji ksiygowych. 

§5 . 

Zieceniobiorca, realizujyc zadania zlecone, zobowiyzuje siy do informowania w wydawanych przez siebie, 
w ramach zadania, publikacjach, swoich materialach informacyjnych, poprzez media, jak rowniez stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczny w miejscu jego realizacji baner lub przez ustny informacjy kierowany do 
odbiorcow, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcy, w tym poprzez umieszczenie 
nastypujycej informacji: 
„Niniejsze zadanie jest dofinansowane ze srodkow Budzetu Gminy Brudzew w ramach dotacji udzielonej przez 
Wojta Gminy Brudzew". Do niniejszej informacji nalezy dodac znak graficzny - herb Gminy Brudzew. 

§6. 

1. Zieceniodawca sprawuje kontroly prawidtowosci wykonywania zadah przez Zleceniobiorcy, w tym 
wydatkowania przekazanych mu srodkow finansowych. Kontrola moze bye przeprowadzona w toku realizacji 
zadah oraz po jego zakohczeniu. 
2. W ramach kontroli, o ktorej mowa w ust. 1 upowaznieni pracownicy Zleceniodawcy mogy badac dokumenty 
i inne nosniki informacji, ktore majy lub mogy miec znaczenie dia oceny prawidtowosci wykonywania zadah, 
oraz zydac udzielenia ustnie lub na pismie informacji dotyczycych wykonania zadania. Zieceniobiorca na 
zydanie kontrolujycego jest zobowiyzany dostarczyc lub udostypnic dokumenty i inne nosniki informacji oraz 
udzielic wyjasnieh i informacji w terminie okreslonym przez kontrolujycego. 
3. Prawo kontroli przysluguje upowaznionym pracownikom Zleceniodawcy zarowno w siedzibie Zleceniobiorcy, 
jak i w miejscu realizacji zadah. 



§7 . 

1. Zieceniobiorca jest zobowiyzany do przedstawienia cafosciowego sprawozdania z realizacji zadah 
okreslonych niniejszy umowy, wediug wzoru stanowiycego zatycznik do zarzydzenia Nr 41 / 2011 Wojta 
Gminy Brudzew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie okreslenia wzorow wniosku, umowy oraz 
sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu. 
2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1 Zieceniobiorca sklada za okres realizacji niniejszej umowy, o ktorym 
mowa w § 3 Wojtowi Gminy Brudzew w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

3. Zieceniodawca ma prawo zydac, aby Zieceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawii dodatkowe 
informacje i wyjasnienia do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku nie przedlozenia sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1, Zieceniodawca wzywa pisemnie 
Zleceniobiorcy do jego ziozenia. Niezastosowanie sly do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, ktora 
moze bye podstawyrozwiyzania umowy i zwrotu dotacji, na zasadach okreslonych w § 11. 

§8. 

1. Przyznane w ramach niniejszej umowy srodki finansowe, okreslone w § 2 ust. 1, Zieceniobiorca jest 
zobowiyzany wykorzystac w terminie okreslonym w § 3. 

2. Srodki finansowe niewykorzystane w terminie okreslonym w ust. 1 z zastrzezeniem w § 2 ust. 2 
Zieceniobiorca jest zobowiyzany zwrocic wraz z odsetkami na rachunek bankowy Zleceniodawcy 
nr: 32 8543 0000 2006 6000 7405 0014 w terminie do 14 dni od dnia wskazanego w § 3, 

3. ZIozenie kompletnego sprawozdania kohcowego wraz ze zwrotem srodkow naleznych Zleceniodawcy, 
z chwily jego zaakceptowania przez Zleceniodawcy traktowane jest jako rozliczenie dotacji i wykonania 
niniejszej umowy przez Zleceniobiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm). 

• §9. 

Do zamowieh na dostawy oraz usiugi i roboty budowlane opiacanych ze srodkow pochodzycych z dotacji 
Zieceniobiorca ma obowiyzek stosowac przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowieh 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

§10. 

1. Umowa moze bye rozwiyzana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystypienia okolicznosci, za ktore 
Strony nie ponoszyodpowiedzialnosci, a ktore uniemozliwiajy wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiyzania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot 
srodkow finansowych Strony okresly w sporzydzonym protokole. 
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§11 . 

1. Umowa moze bye rozwiyzana przez Zleceniodawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) nieterminowego lub nienalezytego wykonywania umowy, w tym w szczegolnosci zmniejszenia zakresu 

rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wynikow kontroli oraz oceny 
realizacji wnioskow i zaieceh pokontrolnycti, 

3) jezeli Zieceniobiorca przekaze czysc lub caiosc dotacji osobie trzeciej, pomimo, ze nie przewiduje tego 
niniejsza umowa, 

4) jezeli Zieceniobiorca odmowi poddaniu siy kontroli, bydz w terminie okreslonym przez Zleceniodawcy 
nie doprowadzi do usuniycia stwierdzonych nieprawidtowosci. 

2. Rozwiyzujyc umowy. Zieceniodawca okresii kwoty dotacji podlegajycej zwrotowi w wyniku stwierdzenia 
okolicznosci, o ktorycti mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dIa zaieglosci 
podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budzetu paiistwa lub jednostki samorzydu 
terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwy i numer konta, na ktore nalezy dokonac wptaty. 

Wykonanie umowy nastypi z chwily zaakceptowania przez Zleceniodawcy sprawozdania o ktorym mowa 
w §7. 

Zieceniobiorca ponosi wylyczny odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody powstale w zwiyzku 
z realizacjy zadania okreslonego w.§ 1 ust.1. 

1. Wszelkie zmiany umowy i oswiadczenia skladane zgodnie z niniejszy umowy wymagajyzachowania formy 
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy nie moze powodowac zwiykszenia 
kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstypstwa od zaakceptowanego wniosku stanowiycego zaiycznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

2. Dopuszcza siy mozliwosc dokonania w uzasadnionych przypadkach przesuniyc rzeczowo - finansowych do 
20 % pomiydzy poszczegolnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym kazda zmiana kosztorysu wymaga 
pisemnego powiadomienia i akceptacji Wojta Gminy Brudzew. 

1. Ewentualne spory powstale w zwiyzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzy 
rozstrzygniyciu wlasciwemu sydowi ze wzglydu na siedziby Zleceniodawcy. 

§12. 

§13. 

§14. 

§15. 
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2. W zakresie nieuregulowanym niniejszy umowy stosuje siy odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w 
szczegolnosci ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133), uchwaty Nr IV / 26 / 
2011 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania 
przez Gminy Bmdzew zadah z zakresu rozwoju sportu, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 

Niniejsza umowa zostala sporzydzona w dwoch jednobrzmiycych egzemplarzach, po jednym dIa kazdej ze 
Stron. 

§16. 

Zieceniobiorca Zieceniodawca 

GMINNYKLUB SPORTOWY 
"KASZTELANIA " BRUDZEW 
ul. Tuiiowska 29,62-720 Brudzew 
NIP6681854S96REGON 310242424 

G.K.S. "KASZTJ BRUDZEW 

Skarbnik 


