
 NR 70/43/2015
 POWIATU W BRODNICY

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie  otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu  pomocy 
prawnej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o   publicznego 
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, z 2015 poz. 1339)  Powiatu w Brodnicy 

 otwarty konkurs ofert na  zadania publicznego z zakresu  pomocy prawnej.

§ 1. 1.   otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednego punktu  pomocy prawnej na 
obszarze powiatu brodnickiego w 2016 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

2.  stanowi  nr 1 do niniejszej 

§ 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego   w  Ministra Pracy i Polityki  z dnia 15 grudnia 2010r. 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 ) i  odpowiednio  Nr 2,  Nr 
3,  Nr 4 do niniejszej 

§ 3.  o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy  Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

§ 4. Wykonanie  powierza  Naczelnikowi  Organizacyjnego.

§ 5.  wchodzi w  z dniem 

Czlonkowie  Powiatu:

Piotr 

Mariusz Klonowski

Anna 

Maciej 

Franciszek 



 Nr 1 do  Nr 70/43/2015

 Powiatu w Brodnicy

z dnia 12 listopada 2015 r.

 Powiatu w Brodnicy

 otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne z zakresu  pomocy prawnej.

 1.
Rodzaj zadania

§ 1. Prowadzenie jednego punktu  pomocy prawnej na obszarze powiatu brodnickiego w 2016 r., 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(Dz. U. poz. 1255).

 2.
  publicznych przeznaczonych na  zadania

§ 1. Dotacja z   w  ustalonej przez Ministra  w porozumieniu 
z ministrem  do spraw  Kwota dotacji dla powiatu brodnickiego na rok 2016 wynosi 59.946 

 3.
Zasady przyznania dotacji

§ 1. Dotacja na  zadania  przyznawana w oparciu o przepisy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), ustawy z ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z  zm.) oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z  zm.).

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji organizacji   zawarcie umowy na prowadzenie punktu 
 pomocy prawnej w formie  w  Ministra Pracy i Polityki  z dnia 

15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  realizacji zadania publicznego 
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 z  zm.).

 4.
Termin i warunki realizacji zadania

§ 1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2. Miejsce realizacji zadania: lokal zapewniony przez powiat brodnicki, od  do  w godz. 
12.00 – 16.00.

§ 3. Warunki realizacji zadania: o powierzenie prowadzenia punktu  pomocy prawnej  
  organizacja  w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o   publicznego i o wolontariacie, która    warunki:

1)  posiada co najmniej dwuletnie  w wykonywaniu    z udzielaniem porad 
prawnych lub informacji prawnych;

2)  przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem,  prawnym,  podatkowym 
lub  o której mowa w ust. 3 pkt 2, tj.:

a)    studia prawnicze i   magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  posiada co najmniej trzyletnie  w wykonywaniu  wiedzy prawniczej 
   ze  pomocy prawnej,

c)  korzysta z  praw publicznych oraz ma   do  prawnych,

d)  nie  karana za    z  publicznego lub  skarbowe.

3)  daje   wykonania zadania, w  przez  pisemnego 



a)  zapewnienia  w  z udzielaniem  pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania  pomocy prawnej, w  
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu  pomocy prawnej nie    organizacja 
 która w okresie dwóch lat   do otwartego konkursu ofert 

nie   z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub   
niezgodnie z celem jej przyznania, jak  organizacja  z  starosta  

 Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia  z dotacji i zwrotu  
 wraz z odsetkami albo  umowy.

 5.
Termin i warunki  ofert

§ 1. Warunkiem  do konkursu jest  oferty, wg wzoru  w  nr 1 do 
 Ministra Pracy i Polityki  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 
w terminie do dnia 8 grudnia 2015 r. w zaklejonej i  kopercie z dopiskiem „Oferta na prowadzenie 
punktu  pomocy prawnej na obszarze powiatu brodnickiego w 2016 r.” w Starostwie Powiatowym 
w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, pokój nr 9, w godz. od 7.30 do 15.30 lub   
O zachowaniu terminu decyduje data  oferty do Starostwa Powiatowego w Brodnicy. W przypadku 

 oferty za  poczty decyduje data jej  do Starostwa, a nie data stempla pocztowego na 
dowodzie nadania  z 

§ 2. Oferta powinna  podpisana przez  lub osoby  do   woli 
w imieniu organizacji, w sposób zgodny ze statutem tej organizacji lub innym dokumentem  sposób 
reprezentacji.

§ 3. Oferta powinna   czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz  
w wymaganych miejscach. W przypadku gdy dana pozycja oferty nie     „nie 
dotyczy” lub   „0” w miejscach, które  podania  liczbowych.

§ 4. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii   potwierdzone na  stronie za 
 z  przez  lub osoby  do reprezentowania podmiotu  do 

konkursu.

§ 5. Oferty  po terminie,  faxem lub    na  
formularzach, niekompletne, nieczytelne lub podpisane przez osoby nieuprawnione, nie rozpatrywane.

§ 6. Nie przewiduje    oferty po terminie 

§ 7.  oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 8. Do oferty    

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru  lub innego rejestru/ewidencji  status 
prawny oferenta i umocowanie osób go 

2) kopia aktualnego statutu organizacji  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o   publicznego i o wolontariacie;

3)  w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby  do reprezentowania 
oferenta;

4) dokumenty  co najmniej dwuletnie  w wykonywaniu    
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

5) kopie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem,  prawnym,  podatkowym lub 
 o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej;

6) kserokopie dokumentów  kwalifikacje osób, które    pomocy prawnej;

7)  o   do zapewnienia  w  z udzielaniem  pomocy 
prawnej i jej dokumentowaniu (wg  nr 1 do 



8)  o   do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania  pomocy 
prawnej, w  w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów (wg  nr 2 do 

9)  o braku    ubiegania  o powierzenie prowadzenia punktu 
 pomocy prawnej (wg  nr 3 do 

10) sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za ostatni rok. W razie braku - sprawozdanie za rok 
 W przypadku krótszej  – za okres tej 

 6.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

§ 1. Wybór oferty do realizacji i tym samym  konkursu  nie   do 15 grudnia 
2015 r.

§ 2. Oceny formalnej i merytorycznej  ofert dokonuje komisja konkursowa  przez  
Powiatu w Brodnicy.

§ 3. Ocena formalna przeprowadzona  zgodnie z kryteriami:

1) oferta  na druku   dane;

2) oferta  przez podmiot uprawniony do jej  którego  statutowa zgadza  z zakresem 
zadania  przedmiotem konkursu;

3) oferta zgodna z celami i  konkursu;

4) oferta  w wyznaczonym terminie;

5) oferta zawiera wszystkie wymagane 

6) oferta podpisana i  wraz z  przez  

Oceny   formalnych komisja konkursowa dokona na podstawie  lub 
 kryteriów.

§ 4. Ocena merytoryczna przeprowadzona  zgodnie z kryteriami:

1)  podmiotu   do realizacji zadania na podstawie  oferty – maksymalna  
punktów - 5;

2) posiadane zasoby –   rzeczowy w zakresie  IT  do realizacji zadania, 
 biurowych itp. – maksymalna  punktów - 5;

3)   osobowy, kwalifikacje wytypowanych osób – maksymalna  punktów - 5;

4) dotychczasowe  w realizacji podobnych  – maksymalna  punktów – 5;

5) analiza  i  rozliczania  w  latach – maksymalna  punktów – 5.

§ 5. Komisja konkursowa   wraz z  wyboru oferty i  proponowanej 
kwoty dotacji i przedstawia  Powiatu  wyboru oferty z  proponowanej kwoty 
dotacji.

§ 6.  o wyborze oferty oraz  udzielonej dotacji podejmuje  powiatu w trybie 

§ 7. Do   Powiatu w sprawie  otwartego konkursu ofert nie stosuje  trybu 

§ 8. O wynikach  konkursowego Oferenci   w konkursie  powiadomieni 
pisemnie. Informacje na temat  konkursu zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Brodnicy, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy  
w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, ul. Kamionka 18.



 7.
Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku  otwartego konkursu ofert i w roku 
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i  z nimi kosztami, ze szczególnym 

  dotacji przekazanych organizacjom  i podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i o wolontariacie

W 2015 r. i 2014 r. zadanie nie  realizowane.



 Nr 1 do  Nr 1

 Nr 1 do 

………………………………, dnia ……………………..2015 r.

…………………………………

(nazwa organizacji)

O   DO ZAPEWNIENIA  W  Z UDZIELANIEM 
 POMOCY PRAWNEJ I JEJ DOKUMENTOWANIU

 do otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu  pomocy prawnej w roku 
2016  przez  Powiatu w Brodnicy     do zapewnienia  
w  z udzielaniem  pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (art.11 ust. 6 pkt 3 lit. a ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)).

……………………………………………

(czytelny podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania organizacji)



 Nr 2 do  Nr 1

 Nr 2 do 

………………………………, dnia ……………………..2015 r.

…………………………………

(nazwa organizacji)

O   DO ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA 
 POMOCY PRAWNEJ

 do otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu  pomocy prawnej w roku 
2016  przez  Powiatu w Brodnicy     do zapewnienia 
profesjonalnego i rzetelnego udzielania  pomocy prawnej, w  gdy zachodzi konflikt 
interesów (art. 11 ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)).

……………………………………………

(czytelny podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania organizacji)



 Nr 3 do  Nr 1

 Nr 3 do 

………………………………, dnia ……………………..2015 r.

…………………………………

(nazwa organizacji)

O BRAKU    UBIEGANIA  O PROWADZENIE 
PUNKTU  POMOCY PRAWNEJ

 do otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu  pomocy prawnej w roku 
2016  przez  Powiatu w Brodnicy   nie    

 ubiegania  przez: 
…………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………

 nazwa organizacji)

punktu  pomocy prawnej (art.11 ust. 6 pkt 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o  
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)).

……………………………………………

(czytelny podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania organizacji)



 Nr 2 do  Nr 70/43/2015

 Powiatu w Brodnicy

z dnia 12 listopada 2015 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

Data i miejsce  oferty

 organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1

ORGANIZACJI  O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O   PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

(rodzaj zadania publicznego2))

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

 zadania publicznego)

w okresie od .............. do ................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1

PRZEZ

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

(organ administracji publicznej)

 na podstawie przepisów  II  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  
 publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1,3)

1) nazwa:

2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie  ( ) fundacja

( )  osoba prawna ( )  jednostka organizacyjna
( )  socjalna  ( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze  w innym rejestrze lub ewidencji:5)

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

5) nr NIP: ..................................... nr REGON: ..............................................

6) adres:

 ...................................ul.: ........................................................

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: ........................................ powiat:8)...................................................................

województwo: .......................................................................................................



kod pocztowy: ................................poczta:..............................................

7) tel.: .............................faks: .................................................................

e-mail: ............................  http://.....................................................

8) numer rachunku bankowego: .....................................................................

nazwa banku: ....................................................................

9) nazwiska i imiona osób  do reprezentowania oferenta/oferentów1) :

a) .......................................................................................................

b) .......................................................................................................

c) .......................................................................................................

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

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

11) osoba  do    oferty  i nazwisko oraz nr telefonu 
kontaktowego)

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

12) przedmiot   publicznego:

a)    publicznego

b)    publicznego

13)  oferent/oferenci1) 1)  

a) numer wpisu do rejestru ....................................................

b) przedmiot  gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej10)

III.  zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

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

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji  z  zadania publicznego, 
w  ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni  to do  standardu realizacji zadania11)

5. 5. Informacja, czy w  ostatnich 5 lat oferent/oferenci1 1  na 
dofinansowanie inwestycji  z  zadania publicznego z podaniem inwestycji, które  
dofinansowane, organu, który  dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

6.  cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

8. Opis poszczególnych  w zakresie realizacji zadania publicznego12)

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od............................do.....................................................

Poszczególne  
w zakresie realizowanego zadania 
publicznego14)

Terminy realizacji 
poszczególnych 

Oferent lub inny podmiot 
odpowiedzialny za  
w zakresie realizowanego 
zadania publicznego

10.  rezultaty realizacji zadania publicznego15)

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Kosztorys ze  na rodzaj kosztów:

L
p.

Rodzaj 
kosztów16 '

 
jednost

ek

Koszt 
jednostko
wy (w 

Rodz
aj 

miary

Koszt 

ty
(w 

z tego do 
pokrycia 

z wnioskow
anej dotacji 

(w 

z tego 
z finansowy
ch  

 
 

z innych 
 

w tym 

i  
adresatów 
zadania 

publicznego
17 '

(w 

Koszt do 
pokrycia
z  

osobowego, 
w tym 
pracy 

 
 

i  
wolontarius

zy
(w 

I Koszty
merytoryczne
18)

po stronie ... 
(nazwa
Oferenta)19) :
1) .......
2) .......



II Koszty 
20) 

zadania 
publicznego, 
w tym koszty 
administracyj
ne po stronie 
... (nazwa 
Oferenta)19) :
1) ......
2) ......

II
I

Inne koszty, 
w tym koszty 

 
i promocji po 
stronie ... 
(nazwa 
Oferenta)19) :
1) .....
2) ......

I
V

2. Przewidywane  finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
...........  ..........

%
2  finansowe 17)

...........  ..........
%

3  finansowe z innych    finansowe wymienione 
w pkt 3.1-3.)11) ...........  ..........

%
3.
1

 i  adresatów zadania publicznego17 )

...........  ..........
%

3.
2

 finansowe z innych  publicznych (w  dotacje 
z   lub  jednostki  terytorialnego, funduszy 
celowych,  z funduszy strukturalnych17 )

...........  ..........
%

3.
3

17)

...........  ..........
%

4  osobowy (w tym  wolontariuszy i praca  
..........

%
5   wymienione w pkt 1—4)

...........  100 %



3. Finansowe  z innych  publicznych21)

Nazwa organu 
administracji publicznej 

lub innej jednostki 
sektora finansów 

publicznych

Kwota  (w 

Informacja o tym, czy 
wniosek (oferta) 

o przyznanie  
 rozpatrzony(-

a) pozytywnie, czy  
nie  jeszcze 

rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia — 
w przypadku wniosków 
(ofert) nierozpatrzonych 

do czasu  
niniejszej oferty

TAK/NIE1 '
TAK/NIE1 '
TAK/NIE1 '
TAK/NIE1 '

Uwagi, które   znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

V. Inne wybrane informacje  zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1 ) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23 )

3. Dotychczasowe  w realizacji  publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które 
z tych  realizowane  we  z  

4. Informacja, czy oferent/oferenci1)    zadania publicznego w trybie, o którym 
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i o wolontariacie

 

1) proponowane zadanie publiczne w    w zakresie   publicznego oferenta/ 
oferentów1 ';

2) w ramach  oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1 '  od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1' 1'    do dnia...........................;

4) w zakresie  z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a  wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 
których te dane   stosowne  zgodnie z  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z  zm.);

5) oferent/oferenci1)    nie 1) z   z  
  na ubezpieczenia 1 );

6) dane  w  I niniejszej oferty  zgodne z Krajowym Rejestrem  1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz  informacje  zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

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

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

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

(podpis osoby 

lub podpisy osób 



do   woli w imieniu oferenta/oferentów1))

Data ........................................................

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru  innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów      
z Krajowego Rejestru  lub innego  rejestru — dokument   do 

 w imieniu oferenta(-ów).

  oferty25)

Adnotacje 26)

_________________

1) Niepotrzebne 

2) Rodzajem zadania jest jedno lub   publicznych  w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o   publicznego i o wolontariacie.

3)  z oferentów    przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci   
pola.

4) Forma prawna oznacza   organizacji  podmiotu, jednostki organizacyjnej 
 na podstawie  przepisów, w  stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne  na podstawie przepisów o stosunku  do  Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  do innych  i  wyznaniowych oraz 
o gwarancjach  sumienia i wyznania,  ich cele statutowe  prowadzenie  

 publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze   oraz inne.   
  lub  

5)    rejestru lub ewidencji.

6) W  od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot 

7) Osiedle,  lub inna jednostka pomocnicza.      
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma  realizowane w  danej jednostki.

8) Nie  w przypadku miasta  Warszawy.

9) Dotyczy  terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta.    
zadanie ma  realizowane w  danej jednostki organizacyjnej.

10)   czy   zasady  w statucie,  prokura czy  inna 
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11)  tylko w przypadku ubiegania  o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi  spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej —   
   w ramach realizacji zadania publicznego    

13) W harmonogramie   terminy  i  poszczególnych  oraz liczbowe 
 skali  planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego 

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

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15)    rezultaty zadania publicznego — czy   oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni  do  problemu  lub  jego negatywne skutki.

16)   wszystkie planowane koszty, w  zakupu  zakupu rzeczy, 

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.



18)   koszty   z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci  do tabeli  o swoich kosztach.

20)   koszty  z  i  realizowanego zadania, które   
z wykonywaniem  o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym  

 i  projektu.

21)  fakultatywne —  zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa 
w § 16 ramowego wzoru umowy,   nr 2 do  Ministra Pracy i Polityki 

 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania 
realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które  zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej   zasoby kadrowe do 

 nimi oferentów.

23) Np. lokal,   W przypadku oferty wspólnej   zasoby rzeczowe do 
 nimi oferentów.

24) Odpis musi  zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,  od tego, kiedy  
wydany.

25)  organ administracji publicznej.



 Nr 3 do  Nr 70/43/2015

 Powiatu w Brodnicy

z dnia 12 listopada 2015 r.

UMOWA NR .....

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 

„......................................................................................................”

zawarta w dniu ……………………. w Brodnicy ,

Powiatem Brodnickim, z  w Brodnicy, ul. Kamionka 18,87-300 Brodnica,

zwanym dalej  reprezentowanym przez:

Piotra  –  Brodnickiego,

Mariusza Klonowskiego - 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Powiatu- Aleksandry Sternickiej 

a:

………………………………………………………… z  w ……..........… numer w Krajowym 
Rejestrze  rejestrze/ewidencji1) ……….....………..,  (-ym, -ymi) przez  
i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego) ………………………………………………………… 

 (-ym, -ymi) dalej
2)

§ 1. 

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-om), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej  

 zadania publicznego pod 

„ ...............................................................................................................................................”

  w ofercie  przez  w dniu ................., 
z  aktualizacji opisu poszczególnych  harmonogramu/ kosztorysu1),3) zwanego dalej 
„zadaniem publicznym”,

a Zleceniobiorca(-y)    zadanie publiczne w zakresie i na warunkach  
w niniejszej umowie.

2. Niniejsza umowa jest  o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

3. Wykonanie umowy  z  zaakceptowania przez  sprawozdania  
o którym mowa w § 9 ust. 3.

4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych 1), 3), o których mowa 
w ust. 1,   do niniejszej umowy.

§ 2. 

Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala  od dnia ............................ do dnia .................................. .



2. Zleceniobiorca(-y)    zadanie publiczne zgodnie z  z  
aktualizacji opisu poszczególnych 1), 3).

3. Zleceniobiorca(-y)   do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki  
 i na warunkach    Dotyczy to  ewentualnych przychodów 

uzyskanych przy realizacji umowy, których nie    przy kalkulowaniu  dotacji, oraz 
odsetek bankowych od przekazanych przez   które    na 

 zadania publicznego.

§ 3. 

 dotacji w  koszcie zadania

1. Zleceniodawca   do przekazania na  zadania publicznego  dotacji w  
.......................  ..........................................4),

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

nr rachunku: ...............................................,

w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

2. Zleceniodawca   do przekazania Zleceniobiorcom, którzy    na  
zadania publicznego,  kwoty dotacji w  .............................................  
........................................................................................5)

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy:

a) w   ................................................................. 
............................................,  zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 
1 ………………………....................................... (nazwa   Zleceniobiorcy 1, który   

nr rachunku: ...............................................

b) w  .....................................................  
.............................................................................................................. zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, 
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2……………………….................................. (nazwa   Zleceniobiorcy 
2, który   

nr rachunku: ...............................................

c) w  .................................................................  
.................................................................................................................. zgodnie z kosztorysem oferty 
wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3

………………………................................... (nazwa  Zleceniobiorcy 3, który   

nr rachunku: ...............................................;

3. Zleceniobiorca(-cy)   1) jedynym(-i) posiadaczem(-ami) wskazanego w ust. 1/ust. 21) 

rachunku bankowego i   do utrzymania wskazanego  rachunku nie krócej  do chwili 
dokonania ostatecznych  ze   z umowy.

4. Zleceniobiorca (-y)    do przekazania na  zadania:

1)  finansowych  w 6) : ........................................................

 ............................................................................................................;

2)   finansowych z innych  w 6) : .................................................

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

w tym:

a) z  i  adresatów zadania publicznego w 

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



 ............................................................................................................ ,

b)  finansowych z innych  publicznych, przyznanych przez:

………………………………….........................................................................................

(nazwa organu  

w  ..............................................................................................................

 ...........................................................................................................6);

c)   w  ........................................................................

 ...........................................................................................................6);

3)  osobowego o  ............................................

5.  koszt zadania publicznego, stanowi  kwot dotacji,  finansowych   
finansowych z innych  oraz  osobowego (w tym   wolontariuszy i pracy  

 o których mowa w ust. 1 i 4, i wynosi 

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

6.   ze  o których mowa w ust. 4 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 2 lit. c    
o ile nie zmieni  ich suma.

§ 4. 

Procentowy  dotacji w kosztach zadania publicznego

1. Zleceniobiorca(-y) 1)   procentowy  dotacji, o którym mowa w ust. 2, 
w  kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 5.

2. Procentowy  dotacji w  kosztach zadania publicznego wynosi nie   ….. %.

§ 5. 

Dokumentacja  i ewidencja 

1. Zleceniobiorca(-y) 1)  do prowadzenia  dokumentacji finansowo-
 i ewidencji  zadania publicznego, zgodnie z zasadami  z ustawy z dnia 

29  1994 r. o  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z  zm.), w sposób  
 poszczególnych operacji 

2. Zleceniobiorca(-y)   do przechowywania dokumentacji  z  zadania 
publicznego przez 5 lat,  od  roku  po roku, w którym Zleceniobiorca(-y) 
li) zadanie publiczne.

§ 6. 

 informacyjne Zleceniobiorcy(-ów)

1. Zleceniobiorca(-y)   do informowania,  zadanie jest 1) ze 
 otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna   we wszystkich  

publikacjach, informacjach dla mediów,  oraz  publicznych  realizowanego 
zadania publicznego.

2. Zleceniobiorca(-y)   do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich  
w  promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,  realizowanego 
zadania oraz zakupionych   proporcjonalnie do  innych  w sposób  

 jego  

§ 7. 

Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy



Zleceniobiorca(-y)    do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, 
telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazw(-y) oraz adresu(-ów) Zleceniobiorcy(-ów), przedmiotu 

i celu, na który przyznano  oraz informacji o  przyznanych 

§ 8. 

Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje   wykonywania zadania publicznego przez 
ów), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz  o których mowa w § 3 ust. 4. Kontrola   
przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego  do czasu ustania  
o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby  przez     
dokumenty i inne  informacji, które  lub   znaczenie dla oceny  wykonywania 
zadania, oraz  udzielenia ustnie lub na  informacji  wykonania zadania publicznego. 
Zleceniobiorca(-y) na   1)   lub  dokumenty i inne 

 informacji oraz   i informacji w terminie  przez 

3. Prawo kontroli  osobom  przez  zarówno w siedzibie 
Zleceniobiorcy(-ów), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje  a w 
przypadku stwierdzenia   mu/im1) wnioski i zalecenia  na celu ich 

5. Zleceniobiorca(-cy) 1)  w terminie nie   14 dni od dnia otrzymania 
wniosków i  o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy.

§ 9. 

 sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ów)

1. Zleceniodawca   do  sprawozdania  z wykonywania zadania publicznego 
 wzoru   nr 3 do  Ministra Pracy i Polityki  z dnia 

15 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie powinno  
dostarczone w terminie 30 dni od dnia  wezwania.

2. Sprawozdanie  z wykonania zadania publicznego powinno   i   przez 
  wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia  realizacji 

zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3.  dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest 
równy z kosztem  w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje  go za zgodny z kosztorysem wtedy, 
gdy nie  jego  o   10 %.

4.  o którym mowa w § 4 ust. 1,   za zachowany,  procentowy  dotacji, 
o którym mowa w § 4 ust. 2, w  koszcie zadania publicznego dotacji nie   o   5 %.

5. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 3 i 4,   za pobranie dotacji w nadmiernej 

6. Zleceniodawca ma prawo  aby Zleceniobiorca(-y), w wyznaczonym terminie,  
dodatkowe informacje i  do sprawozdania, o którym mowa
w ust. 1 - 3.

7. W przypadku   o których mowa w ust. 1 - 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie 
 do ich 

8. W przypadku niezastosowania  do wezwania, Zleceniobiorca(-y)    w  
10 % kwoty  w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1), 10) nie  jednak  1000 zl

9. Niezastosowanie  do wezwania     od umowy przez 



10. Dostarczenie sprawozdania  jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do 
rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach,  informacyjnych i promocyjnych oraz innych 
dokumentach 

§ 10. 

Zwrot  finansowych

1. Przekazane  finansowe z dotacji,  w § 3 ust. 1/ § 3 ust. 21), Zleceniobiorca(-y) 1) 

  do dnia 31 grudnia  roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, 
nie  jednak  do dnia  realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.  
dotacji  w terminie Zleceniobiorca(-y) 1)   odpowiednio do dnia 
15 stycznia  roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia  realizacji zadania 
publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze

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

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane  odsetki 
w   jak dla  podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy 
o numerze ...........................

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji,  zwrotowi na rachunek 
bankowy Zleceniodawcy na zasadach  w ust. 1-3.

5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej  o której mowa w § 9 ust. 5, naliczane 

odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w   jak dla 

podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ..........

§ 11. 

 umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa    na mocy porozumienia Stron w przypadku   za które 
Strony nie   a które  wykonywanie umowy.

2. W przypadku  umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot  finansowych Strony  
w protokole.

§ 12. 

 od umowy przez 

1. Zleceniobiorca(-y) 1)  od umowy do dnia przekazania dotacji w przypadku  
  wykonanie umowy.

2. Zleceniobiorca(-y) 1)  od umowy  Zleceniodawca nie  dotacji w terminie 
 w umowie, nie  jednak  do dnia przekazania dotacji.

3. W przypadku  przez  od wykonania umowy po przekazaniu przez 
 dotacji, Zleceniodawcy  kara umowna w  10 %  kwoty  

w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1),11) nie  jednak  1000 

§ 13. 

 umowy przez 

1. Umowa    przez  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;



2) nieterminowego oraz  wykonywania umowy, w  zmniejszenia zakresu rzeczowego 
realizowanego zadania;

3) przekazania przez   lub  dotacji osobie trzeciej, mimo  nie przewiduje tego 
niniejsza umowa;

4)  przez  sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach 
 w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania  przez  kontroli albo nie doprowadzenia przez  
w terminie  do  stwierdzonych 

2. Zleceniodawca,     dotacji  zwrotowi w wyniku stwierdzenia 
 o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w   jak dla  podatkowych, 

naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz  i numer rachunku bankowego, na który 
  

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie  w ust. 2 kwoty dotacji  zwrotowi wraz 
z odsetkami, od kwoty tej nalicza  odsetki w   jak dla  podatkowych,  
od dnia  po  terminu zwrotu dotacji,  w ust. 2.

§ 14. 

Nieuzyskanie dotacji z innego  publicznego

1.  nie  przyznane finansowe  z innych  publicznych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 
2 lit. b, Zleceniobiorca(-y)    Zleceniodawcy  o tym   
nie   w  7 dni od stosownego   organu.

2.  z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika,  zrealizowanie zadania publicznego przez 
 na warunkach niniejszej umowy nie jest   ze Stron   od umowy.

3.  z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika,  zadanie publiczne   zrealizowane 
w ograniczonym zakresie, Strony   stosownej zmiany  umowy.

4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-y) nie  
1)  od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, i 1)   na  

zadania  w   wnioskowanych, które nie  Zleceniobiorcy(-om) przyznane.

§ 15. 

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za   z dotacji

1. Zleceniobiorca   do nie zbywania  z  zadania rzeczy zakupionych na 
 rzecz za   z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

2. Z  przyczyn Strony   aneks do niniejszej umowy,  na zbycie rzeczy przed 
 terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem,  Zleceniobiorca(-cy)    

 pozyskane ze zbycia rzeczy na  celów statutowych.

§ 16. 

Forma pisemna 

1. Wszelkie zmiany,  i   w  z    pod 
rygorem  zawarcia w formie pisemnej aneksu.

2. Wszelkie   z  niniejszej umowy   w formie pisemnej.

§ 17. 

 wobec osób trzecich



1. Zleceniobiorca(-y)    wobec osób trzecich za szkody  
w  z  zadania publicznego.

2. W zakresie  z  zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a  wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 
Zleceniobiorca(-y)  stosowne  osób, których te dane  zgodnie z  z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z  zm.).

Postanowienia 

§ 18. W zakresie nieuregulowanym  stosuje  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z  zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z  zm.).

§ 19. Ewentualne spory  w  z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony  
   polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod  

 ze  na  Zleceniodawcy  powszechnego.

§ 20. Umowa niniejsza   w dwóch  egzemplarzach, po jednym dla  
ze Stron.

Zleceniobiorca/(-cy):  Zleceniodawca:

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

1) oferta realizacji zadania publicznego;

2)  zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,  dotyczy;

3)  zaktualizowany kosztorys realizacji zadania,  dotyczy;

4) kopia aktualnego12) odpisu z Krajowego Rejestru  lub innego  rejestru lub ewidencji;

5) umowa  Zleceniobiorcami, którzy     zakres ich  
  na  zadania publicznego.

______________________

1) Niepotrzebne 

2) W przypadku oferty wspólnej     jednego 

3) Dotyczy sytuacji, kiedy opis poszczególnych  harmonogram i kosztorys  zaktualizowane.

4) § 3 ust. 1 stanowi postanowienie alternatywne w stosunku do § 3 ust. 2. W ramach § 3 ust. 1   
sposób przekazania dotacji  w pkt 1 albo 2.

5) § 3 ust. 2   zastosowany w umowie zawartej w  oferty wspólnej. W ramach 
§ 3 ust. 2   sposób przekazania dotacji  w pkt 1 albo 2.

6) Dotyczy  umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

7) Postanowienie fakultatywne.

8)   zadania wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu.

9) Postanowienie dotyczy umów o realizacje  publicznych przez okres  poza rok 

10) Postanowienie fakultatywne. Kara umowna nie   10%  przyznanej dotacji i kwoty 
1000 

11) Kara umowna nie   10%  przyznanej dotacji i kwoty 1000 

12) Odpis musi  zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,  od tego, kiedy  
wydany.



 Nr 4 do  Nr 70/43/2015

 Powiatu w Brodnicy

z dnia 12 listopada 2015 r.

SPRAWOZDANIE 1))2)

z wykonania zadania publicznego

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

 zadania publicznego)

w okresie od ................ do .................

 w umowie nr ..............

zawartej w dniu .............................................................. 

Powiat Brodnicki

(nazwa Zleceniodawcy)

a .........................................................................................................

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru  innego rejestru lub ewidencji3))

Data  sprawozdania4)

……………….......................

 I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy  cele realizacji zadania publicznego   w wymiarze  
w  III pkt 6 oferty.  nie,  dlaczego.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji  podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i o wolontariacie, lub innych 
podmiotów  poszczególne   w  III pkt 9 oferty.5)

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji  z  zadania  na jego 
wykonanie

4. Opis  rezultatów



5. Liczbowe  skali  zrealizowanych w ramach zadania6)

 II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze  na rodzaj kosztów (w 
Lp
.

 zadania zgodnie z  (w  Poprzedni okres sprawozdawczy (w 7)  okres sprawozdawczy - za 
okres realizacji zadania publicznego (w 

 

Rodzaj kosztów 
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i  
adresatów 
zadania 
publiczneg
o

z tego  
pokryty 
z  
osobowego,
w tym pracy 

 

i  
wolontariusz
y

I Koszty 
merytoryczne
(z 

 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
… (nazwa 
Zleceniobiorcy)8) 

: 

1) ……..
2) …….. 

 

         

II Koszty   
zadania 
publicznego, 
w tym koszty 
administracyjne
(z 

 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
… (nazwa 
Zleceniobiorcy)8) :



 

1) ……..
2) …….. 

 

III Inne koszty, 
w tym koszty 

i promocji
(z 

 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
… (nazwa 
Zleceniobiorcy)8) 

: 

1) ……..
2) …….. 

 

IV  

 

2. Rozliczenie ze  na  finansowania
 finansowania  zadania

(zgodnie z 
 okres

sprawozdawczy – za okres realizacji zadania
% %

Koszty pokryte z dotacji:

Z tego z odsetek 
bankowych od dotacji
Koszty pokryte
ze  finansowych 

Koszty pokryte ze 
 finansowych 

z innych  

Z tego:

Z  i  adresatów 
zadania publicznego:
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z innych  
publicznych
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z   lub 
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celowych,  
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strukturalnych:

Z  



Koszty pokryte z  
osobowego
(w tym  
wolontariuszy, pracy 

 

100% 100%

Uwagi, które   znaczenie przy ocenie  wykonania wydatków:

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

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

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od  
z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

4. Zestawienie faktur (rachunków)9)

L
p.
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y

 III. Dodatkowe informacje

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

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

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

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

..............................................................
10)

1. ....................................,

2. .....................................,

3. ......................................,

4. .......................................,

 

1) od daty zawarcia umowy nie   status prawny Zleceniobiorcy(-ów);



2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje  zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym;

3) zamówienia na dostawy,  i roboty budowlane za  finansowe uzyskane w ramach umowy  
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  zm.)11);

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków)  faktycznie poniesione;

5) w zakresie  z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a  wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 
których te dane   stosowne  zgodnie z  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z  zm.).

 Zleceniobiorcy/(-ów)12))

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

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

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

(podpis osoby  lub podpisy osób  do   woli w imieniu 
Zleceniobiorcy(-ów)

  sprawozdania4)

Adnotacje 4)

______________

POUCZENIE

Sprawozdania    lub    w przewidzianym w umowie terminie na 
adres Zleceniodawcy.

Termin   za zachowany,  przed jego  pismo   w formie dokumentu 
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  
podmiotów  zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z  zm.), za  

 Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

____________________________________

1) Niepotrzebne 

2) Sprawozdanie  i    w okresach  w umowie.

3)    rejestru lub ewidencji.

4)  Zleceniodawca.

5) Opis powinien    o zrealizowanych  zgodnie z ich  
zawartym w ofercie, która   przygotowania umowy. W opisie konieczne jest  
wszystkich planowanych  zakres w jakim  one zrealizowane, i  ewentualnych 

 w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

6)   tych samych miar, które zapisane  w ofercie realizacji zadania, w  III pkt 9.

7)  tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania  sprawozdanie  Dotyczy 
 okresu  poprzednim sprawozdaniem.

8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy  do tabeli  o swoich kosztach.

9) Dotyczy wszystkich dokumentów   z  zadania. Zestawienie powinno  
numer faktury (rachunku),  jej wystawienia,  wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej  

 pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej   faktura (rachunek) powinna  
opatrzona  organizacji  lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 



24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i o wolontariacie, oraz   w sposób 
 opis  informacje: z jakich  wydatkowana kwota  pokryta oraz jakie  

przeznaczenie zakupionych towarów,  lub innego rodzaju   Informacja powinna  
podpisana przez   za sprawy   finansowych organizacji lub podmiotu, 
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie   faktur (rachunków), które   zgodnie 
z  przepisami oraz postanowieniami umowy i  na  Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca    faktur 
(rachunków)  pokrycie kosztów ze  innych  dotacja przekazana przez 

10) Zleceniodawca       faktyczne  przy 
realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki 
prowadzonych ewaluacji), jak  konieczne  prawne (kopie umów, kopie dowodów 
przeprowadzenia odpowiedniego  w ramach  publicznych, o ile z umowy lub przepisów 

 wynika  stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  zm.).

11) Stosuje  o ile z umowy lub przepisów  wynika  stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo  publicznych.

12)   Zleceniobiorca(-y)   




