



Załącznik nr 1
do Zarządzenia  nr 3./2008
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 15 .stycznia 2008r.

Wójt Gminy Świedziebnia
Ogłasza
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

§ 1
1.	Rodzaj zadania:
Zadanie o którym mowa wyżej może być wykonane w zakresie :
1.Popularyzacji kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców     gminy poprzez:
·	zorganizowanie i przeprowadzenie  turnieju dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w piłkę nożną w m.-cu maju o puchary Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy,
·	zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju halowego w piłkę nożną dla dorosłych o puchar Wójta Gminy (  listopad - grudzień 2008 r. ) 
2. Sportu - zespołów sportowych reprezentujących Gminę  Świedziebnia biorących udział      w rozgrywkach    ligi Polskich Związków Sportowych w dyscyplinach, na które kluby     posiadają aktualne licencje tych  Związków   poprzez :
·	szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym i regionalnym w piłkę nożną,
·	zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania klubu,
·	koszty opłat związanych z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim zawodników biorących udział w rozgrywkach,
·	koszty opłat do związku piłki nożnej oraz delegacji sędziowskich,
·	koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe.
·	prowadzenie zespołów sportowych w dyscyplinach, na które kluby posiadają licencje.

       3.   Wykonanie zadań w zakresie utrzymania i konserwacji płyty boiska ( podsianie trawy            , nawożenie , koszenie itp. ).

§ 2.
Na realizację zadań przeznacza się z budżetu Gminy Świedziebnia na rok 2008 środki finansowe w wysokości 2 5.000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
§ 3.
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznawana będzie w formie wsparcia finansowego.
§ 4.
Zasady przyznawania dotacji:
1) prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży musi mieć charakter zajęć systematycznych pod opieką wykwalifikowanej kadry (instruktorów trenerów) z programem dostosowanym do określonej grupy wiekowej i dyscypliny sportu,
2) przy kalkulacji kosztów realizacji zadania w części wnioskowanej dotacji może uwzględniać koszty: wynagrodzenia trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty transportu na turnieje i zawody, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników, zakupu nagród oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.,
3) zmiany w poszczególnych działach kalkulacji kosztów realizowanych z dotacji w trakcie realizacji zadania mogą dotyczyć jedynie przemieszczenia środków na zwiększenie liczby osób objętych zadaniem lub na zakup drobnego sprzętu sportowego.
§ 5.
Termin i warunki realizacji zadania.
1)	Zadanie winno być wykonane i rozliczone w 2008 r. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r. zgodnie ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr  4 do zarządzenia,
2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową,
2)	formy zajęć sportowo objęte dofinansowaniem muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny. Oferent zapewnia także odpowiednie wyposażenie w sprzęt sportowy oraz miejsce prowadzenia zajęć lub przebiegu imprezy.

§ 6.
Termin składania ofert
1)	oferty z dopiskiem “Kultura fizyczna i sport- konkurs ofert" należy składać do dnia
 27 lutego 2008 roku do godz.10.00 na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Urzędu Gminy w Świedziebni  pokój nr 14 . do Zarządzenia, który jest dostępny w Urzędzie Gminy w Świedziebnia , pok. nr 2 telefon (056) 4938460), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
2) Oferta powinna zawierać:

aktualny odpis z rejestru ( jeżeli posiada) 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007 r. ( jeśli jest w posiadaniu),
 statut lub inny dokument organizacyjny podmiot  z którego wynikają jego zadania,
Wymienione dokumenty winny być złożone w postaci kopii lub oryginału.
 Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
	 pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetu  Gminy Świedziebnia  pod inna nazwą,

 pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz gminy , ZUS, Urzędu Skarbowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego (zajęć komorniczych),
 pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Świedziebnia. oraz wyodrębnienia konta bankowego,
 pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o deklaracji, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
Wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.
3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompetentne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 7.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1) wybór ofert nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania wniosków,
2) rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  Biuletynu  Informacji Publicznej, 
3) propozycji przydziału środków dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Świedziebnia z uwzględnieniem:
	proponowanego programu,

doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w latach ubiegłych,
 oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,
 posiadania środków własnych (minimum 5%),
4) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę,
5) Wójt Gminy przyznaje dotację na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji,
6) w konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje ze środków budżetu gminy  w roku  2007 r.,
7) Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 8.
Planowana w budżecie  gminy Świedziebnia  kwota 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych)  na 2008 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

§ 9.
Postanowienia końcowe:
1) w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez oferenta Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
3) wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Świedziebnia; informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania,
4) nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
5) dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Świedziebnia jest zobowiązany do:
	wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

dostarczenia na wezwanie Skarbnika Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Wójta Gminy Świedziebnia do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

6) informacje telefoniczne na temat wspierania zadań można uzyskać w Referacie Finansowym u Skarbnika Urzędu Gminy w Świedziebni . pok. 12 ,telefon 0 -56 4938460 
§ 10.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie
                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                            Szymon Zalewski

















                                                                                                                                     Załącznik nr 2
                                                                                                                                     do Zarządzenia nr 3/2008
Wójta Gminy  Świedziebnia
z dnia 15. 01.2008.



......................................        					........................................................
 (pieczęć organizacji              					       (data i miejsce złożenia oferty)
pozarządowej*/ podmiotu*/                    
jednostki organizacyjnej*)


OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2008 roku
…………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj zadania)


w okresie od 01. 01. 2008r.  do 31. 12. 2008 r.


składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)


W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*


URZĄD GMINY W ŚWIEDZIEBNI
.............................................................................................................................
(nazwa organu zlecającego)


WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE   25. 000,00 zł.


I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/   podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa :   ……………………………………………………………………………..
2) forma prawna : ……………………………………………………………………………..
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze …………………………..
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia  : …………………5) nr NIP  …………………….nr     REGONU …………………….
6) dokładny adres: miejscowość, gmina , powiat      województwo……………………………………………………………………………….  
  
  
7) tel.  …………….   faks ..............................-...................................
  e-mail: ..........................-................................. http:// …………………-…………..................
8) nazwa banku i numer rachunku :  …………………………………………………………..
  
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
…………………………………………………………………………………………………..
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: ………………………………………………………………………………..

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
…………………………………………………………………………………………………..
12) przedmiot działalności statutowej:

	działalność statutowa nieodpłatna:







b) działalność statutowa odpłatna :






13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej,
II. Opis zadania

1. Nazwa zadania
 
 
 Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2008 roku.


 
 
 
2. Miejsce wykonywania zadania
 
 
 Miejscowość – Świedziebnia gm. Świedziebnia  ………………………………………..
 





 
 
3. Cel zadania
 
 
 



 
 



 
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
 
 
 




 
 


5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)

 


Działania są  realizowane od  01. 01. 2008 r.  do 31. 12. 2008 r.











6. Zakładane rezultaty realizacji zadania
 
 
 
 
 
  
 
 











III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania ………………… zł. słownie :                                  ) złotych)
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
 
Lp.
Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)
Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*






































Ogółem








 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:


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


IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.
 
Źródło finansowania
zł
%
Wnioskowana kwota dotacji
 
 
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
 
 
 
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ............ zł)
 
 
Ogółem


 
2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
 

 
3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
 
 
 
 
 
 
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej).
 
 
 
 





 
 

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy).
 


 
 
 


 
 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
 
 
 
 
 





 
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).
 
 
 
 





 












Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 31 grudnia 2007 roku ,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.




(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
 


...................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za  2007  rok.
3. Aktualny statut(potwierdzony przez organ rejestrowy).
4. Pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania  ze środków budżetu Gminy Świedziebnia pod inna nazwa..
5.Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz gminy, ZUS, urzędu skarbowego, oraz o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się  o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego(zajęć komorniczych). 
6.Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy Świedziebnia oraz wyodrębnienia konta bankowego. 7.Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu danego podmiotu i deklaracji iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku.
8.Pełnomoctictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę podpisują inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji.
Poświadczenie złożenia oferty
 


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


*  Niepotrzebne skreślić.
                                              


.






































                                                                                                 Załącznik nr 3 
                                                                                                                                        do Zarządzenia nr 3 2008 
                                                                                                                                        Wójta Gminy Świedziebnia 
                                                                                                                                   z dnia 15 stycznia 2008 r.





UMOWA   Nr  1/2008 
zawarta w dniu  ……………..2008 roku
w Świedziebni,

pomiędzy

Urzędem Gminy w  Świedziebni zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez Wójta Gminy Świedziebni –Szymona Zalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Rakoczy, 
                                                      a  
…………………………………………………………………………………………………...
organizacją pozarządową / podmiotem/ jednostka organizacyjną  z siedzibą w …………………………………...
zwaną, (- ym)  dalej ,, Zleceniobiorcą” reprezentowaną przez ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

§ 1.
 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu ………………… r, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1  umową o powierzenie zadania  o wsparcie realizacji zadania.

§ 2.
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości       ……………………………………….słownie ………………………………….złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości………………zł. (słownie) ……………………...
……………………………………  złotych zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr ………………………………………………………………………………                                                       
w następujący sposób:                                                                                                                   I   transza w wysokości  …………………zł. (słownie ) ……………………………………zł
      do dnia  28 lutego   2008 roku 
  II  transza w wysokości  ……………… zł. (słownie)   ……………………………………zł.
      do dnia 30 maja 2008 roku 
III transza w wysokości ……………….. zł. (słownie)   …………………………………… zł.
     do dnia  30 września 2008roku 
IV transza w wysokości ……………….. zł (słownie) ……………………………………... zł. 
    do dnia 30 listopada 2008 roku       


  3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do
chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.

§ 3.
1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio
załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.

§ 4.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je 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 wykonanie zadania.

§ 5.
 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 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.



§ 6.
Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, materiałach informacyjnych, poprzez media,  lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

§ 7.

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 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.

§ 8.
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedkładać Zleceniodawcy sprawozdania z wykonania zadania w terminach: 
a) za I półrocze   -  do 15 lipca 2008 ,
b) końcowe         -  do  31 stycznia 2009 .
2. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.
3. W przypadku nie przedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.

§ 9.
1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie do 31.12.2008 roku.
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie do 14  stycznia 2009 roku na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 30 9484 1150 2212 1200 2494 0001 w BS Brodnica ,filia Świedziebnia.

§ 10.
Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

§ 11.
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 na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

§ 12.
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. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 13.
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 14.
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.
 Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 16.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

§ 17.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego sądu.

§ 18.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

        Zleceniobiorca:                           				Zleceniodawca:

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



ZAŁĄCZNIKI:
1)  oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
2)  zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,*
3)  zaktualizowany kosztorys,*
4)  oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

                                                                                        

           


















              Załącznik nr 4
                                                                                                                    do Zarządzenia Nr3 /2008 
                                                                                                                    Wójta Gminy Świedziebnia                                                                                                                                             z dnia 15. stycznia 2008r.




SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

Upowszechnianie Kultury i Sportu w 2007 roku
(nazwa zadania)

w okresie od 01. 01. 2008 r.do 31. 12. 2008 roku,
określonego w umowie nr  1/ 2008 
zawartej w dniu ……………….. 2008 roku  pomiędzy
Urzędem Gminy w Świedziebni  a ……………………………………..
(nazwa organu zlecającego)       			(nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/
          jednostki organizacyjnej*)


         Data złożenia sprawozdania: .......................................


Część I. Sprawozdanie merytoryczne


1.  Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?
 
 











 

2.  Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)
 
 







 
 
 


	Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).



 
 
 
 









 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1.  Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
 
 
Całość zadania
(zgodnie z umową)
Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*
Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
 
Lp.
Rodzaj kosztów 
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
koszt całkowity
z tego z dotacji
z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
koszt całkowity
z tego z dotacji
z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
koszt całkowity
z tego z dotacji
z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*


















 
 Karty elektroniczne zawodników






































 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
 
Źródło finansowania
Całość zadania (zgodnie z umową)
Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*
Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
 
zł
%
zł
%
zł
%
Koszty pokryte z dotacji
 
 

 


Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* 
          







  
 
 
 
 

 
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania
.......................... zł)
 
 






 
 
 
 
 
Ogółem:
 


 

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

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









3.  Zestawienie faktur (rachunków)3)

 

Lp.
Numer dokumentu księgowego
Numer pozycji kosztorysu
Data
Nazwa wydatku
Kwota (zł)
Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cześć III. Dodatkowe informacje

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Załączniki:4)
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................













Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.



(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)


............................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania
 
 
 
 
 

 
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 
 
 
 
 
 
 
 

	Niepotrzebne skreślić.




POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1)  Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2)  Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3)  Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych".

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4)  Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).


