
Zarządzenie nr 228/2020
Burmistrza Wołczyna

z dnia 03 marca 2020 roku

w sprawie wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy
Wołczyn z zakresu sportu. 

Działając  na  podstawie  upoważnienia  zawartego  w  §  9  punkt  2  Uchwały  nr  III/10/2010  Rady
Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w sprawie  określenia  warunków  i  trybu
finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn (Dz. U.
Woj. Opolskiego z dnia 21 lutego 2011 r., nr 16, poz. 194 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam wzór umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn
z zakresu sportu.

2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 385/2017 z dnia 28 lutego
2017 roku w sprawie wzoru umowy o udzielenie  dotacji  celowej na realizację  celu publicznego
Gminy Wołczyn z zakresu sportu. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                          Burmistrz Wołczyna        

                        mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik do Zarządzenia nr 228/2020 Burmistrza Wołczyna z dnia 03 marca 2020 r. 

Umowa nr ...../202...

zawarta w dniu .............................................. 202… roku pomiędzy Gminą Wołczyn,  NIP 751-17-
50-349, zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Burmistrza Wołczyna
–  Jana  Leszka  Wiącka,  przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  –  Katarzyny  Krawiec,  a
……………………..…........................................................................................................  z  siedzibą
w ........................................................................................................... ..................................................
( pełna nazwa stowarzyszenia/klubu sportowego)

NIP ........-......-......-........, wpisanym do rejestru KRS/ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej pro-
wadzonej przez Starostę ……………………………./* pod numerem ........., zwanym dalej  Zlece-
niobiorcą, reprezentowanym przez:

1. .............................................................. – prezesa/członka Zarządu  Stowarzyszenia/Klubu*,

2. ...................................................................  –  członka  Zarządu  Stowarzyszenia/Klubu*,
uprawnionych zgodnie  ze  statutem Stowarzyszenia/Klubu*  do reprezentowania  Zlecenio-
biorcy w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, o treści następującej:

§ 1.

Zleceniodawca, działając zgodnie z § 5, 6, 7 i 8 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczy-
nie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania wła-
snego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 21
lutego 2011 r., nr 16, poz. 194 z późn. zm.), udziela Zleceniobiorcy wsparcia finansowego na reali-
zację  celu  publicznego  gminy  z  zakresu  sportu,  w  formie  dotacji  w  wysokości  ................  zł
(słownie ................................................... zł).

§ 2.

1.  Dotacja  jest  przeznaczona  na  dofinansowanie  wskazanych  we wniosku Zleceniobiorcy  zadań
określonych w § 5 wymienionej wyżej uchwały, w tym na wspieranie udziału Zleceniobiorcy w zor-
ganizowanym współzawodnictwie  sportowym, prowadzonym albo organizowanym w 202...  roku
przez …………………. Związek ……………………………………… (nazwa polskiego związku
sportowego), ………………………………………………………………………………………….

2. Z kwoty ogółem przeznacza się na udział:

1) w rozgrywkach zorganizowanych kwotę …………. zł, z tego:

………..……... zł, 

………………. zł,



2) na organizację i finansowanie udziału osób niezrzeszonych w otwartych imprezach rekreacyjnych
– ………. zł.

3. W przypadku zgłoszenia zespołu seniorów do rozgrywek ligowych w sezonie rozpoczynającym
się po 30 czerwca 202… roku w niższej klasie rozgrywkowej, niż określona we wniosku na I półro-
cze, lub rezygnacji zespołu młodzieżowego z udziału w rozgrywkach w II półroczu, Zleceniobiorca
otrzymuje dotację na II półrocze w wysokości 50% kwoty przewidzianej na ten cel odpowiednio w
ust. 2 punkt 1).

Ponadto w sytuacji zagrożenia realizacji zadania publicznego niezależnych od Zleceniobiorcy i
Zleceniodawcy  (jak  np.  zagrożenie  epidemiologiczne  lub  inne),  Zleceniodawca  ma  prawo
wstrzymać przekazanie rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

4. Zadania związane z celem publicznym gminy z zakresu sportu będą realizowane przez Zlecenio-
biorcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ……………. 202… roku.  

5. Dotacja  zostanie  przekazana  na  rachunek  bankowy  Zleceniobiorcy  -  numer
rachunku: .................................................................................................................................................
........... w Banku .............................................................................................. w następujący sposób:

1) .................. zł, słownie ............................................................................... zł (I rata na I półrocze)

w ciągu 28 dni od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji,

2) .................. zł, słownie ............................................................................... zł (II rata na I półrocze)

w terminie do 30 maja 20….,  z zastrzeżeniem zawartym w § 2 ust. 3 i 6.

2) .................. zł, słownie ............................................................................. zł (rata na II półrocze) w

ciągu 28 dni od daty złożenia informacji za I półrocze 202... roku, z zastrzeżeniem zawartym w § 2

ust. 3 i 6.

6. Warunkiem przekazania każdej z rat dotacji w części dotyczącej udziału w rozgrywkach organizo-
wanych przez  polski  związek  sportowy jest  przedłożenie  potwierdzenia/oświadczenia  zgłoszenia
udziału zawodników, drużyn lub zespołów klubowych Zleceniobiorcy w turniejach, zawodach ligo-
wych i pucharowych, wydanego przez ten związek.

7. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 5 rachunku bankowe-
go i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokona-
nia ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy. 

§ 3.

1. W ramach udzielonego wsparcia finansowego Zleceniobiorca pokrywa koszty przewidziane we
wniosku, w tym związane z udziałem zawodników, drużyn i zespołów w zorganizowanym współza-
wodnictwie sportowym w 202… roku na terenie kraju, a także koszty najmu lub eksploatacji urzą-
dzeń i obiektów sportowych, na których będą realizowane zadania objęte wnioskiem o udzielenie
dotacji.



2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych środków finansowych w usta-
lonym terminie realizacji zadania i zgodnie z celami określonymi w niniejszej umowie oraz w zwe-
ryfikowanym wniosku o udzielenie dotacji.

3. W trakcie trwania umowy Zleceniobiorca w ramach przyznanej kwoty dotacji może dokonywać
przesunięć pomiędzy grupami wydatków określonymi w punkcie II.7.1 1a) wniosku o udzielenie
wsparcia finansowego. W składanym sprawozdaniu Zleceniobiorca jest zobowiązany do powiado-
mienia Zleceniodawcy o dokonaniu przesunięć, wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.

4. Wymóg określony w ust. 2 dotyczy także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji
umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek ban-
kowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać na realizację za-
dań objętych wnioskiem, w tym na finansowanie udziału w rozgrywkach. 

5. Środki niewykorzystane do dnia 31 grudnia 202... roku Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić
w ciągu 15 dni na rachunek bankowy Zleceniodawcy – nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001 w
Banku Spółdzielczym w Wołczynie.

§ 4.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgo-
wej środków finansowych otrzymanych jako wsparcie finansowe, zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.)
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 5.

Zleceniobiorca, uczestnicząc w rozgrywkach w ramach zorganizowanego współzawodnictwa sporto-
wego informuje stosownie do charakteru rozgrywek poprzez widoczne w miejscu ich realizacji tabli-
ce lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania przez  Zlecenio-
dawcę udziału Zleceniobiorcy w rozgrywkach.

§ 6.

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystywania środków finansowych przy-
znanych Zleceniobiorcy w ramach dotacji. Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji za-
dania 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
wykorzystywania środków finansowych oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji doty-
czących wydatków finansowanych lub dofinansowanych z dotacji. Zleceniobiorca na żądanie kon-
trolującego 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 zadań.

§ 7.



1. Zleceniobiorca w terminie do dnia 15 lipca 202... roku przedkłada Zleceniodawcy informację o
sposobie wykorzystania w I półroczu 202... roku środków finansowych otrzymanych jako I rata do-
tacji, których przeznaczenie określa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

2. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację celu pu-
blicznego gminy z zakresu sportu, w tym na udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w
202... roku Zleceniobiorca sporządza w terminie do … stycznia 202... roku.

3. Do sprawozdania dołącza się zestawienie faktur (innych dokumentów) finansowanych w części
lub w całości z otrzymanej dotacji. Zestawienie zawiera: numer dowodu księgowego, datę wystawie-
nia i numer faktury (innego dokumentu), nazwę wydatku, kwotę faktury (innego dokumentu) ogó-
łem (zł), kwotę sfinansowaną ze środków pochodzących z dotacji (zł), datę uregulowania kwoty wy-
nikającej z faktury (innego dokumentu ), podsumowanie kwot wydatków.

4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie udostępnił doku-
mentację księgową, o której mowa w paragrafie 4, lub przedstawił wyjaśnienia do informacji i spra-
wozdania, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. W przypadku nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Zleceniodawca
wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do jego złożenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

6. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której wyniki mogą być
podstawą rozwiązania umowy i żądania zwrotu dotacji w całości lub części wraz z odsetkami obli-
czonymi w sposób określony w § 9 ust. 2. 

7. Odmowa poddania się kontroli prawidłowości wydatków realizowanych w ramach udzielonej do-
tacji, zarządzonej w związku z niezłożeniem sprawozdania, jest podstawą rozwiązania umowy i żą-
dania zwrotu dotacji w całości wraz z odsetkami obliczonymi w sposób określony w § 9 ust. 2. 

§ 8.

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczno-
ści, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. 

2. Umowa może być zmieniona na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczno-
ści, które powodują niemożność wykonywania części umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualny
zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

4. W przypadku zmiany umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualne zmniej-
szenie kwoty dotacji strony określą w sporządzonym protokole.

§ 9.

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, 



c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże osobie trzeciej prawo dysponowania częścią lub całością dotacji na
inne cele, niż przewiduje niniejsza umowa,

d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zlecenio-
dawcę 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 gminy Wołczyn, ter-
min jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. 

§ 10.

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym
mowa w § 7 ust. 2.

§ 11. 

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12.

Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody po-
wstałe w związku z realizacją zadań objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, w tym z jego udziałem
w zorganizowanym współzawodnictwie  sportowym,  prowadzonym lub  organizowanym w 202...
roku przez właściwy polski związek sportowy, a wspieranym finansowo przez Gminę Wołczyn.

§ 13.

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, z późn. zm.). Zleceniobiorca oświad-
cza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności wymienionych wy-
żej ustaw, a także uchwały wymienionej w § 1.

§ 14.

Zleceniobiorca,  potwierdza  zgodność  wszystkich  informacji  zawartych  we  wniosku,  ze  stanem
prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy i oświadcza,  że powiadomił Zleceniodawcę o
wszystkich zmianach zgłoszonych do rejestru KRS lub ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez
starostę pomiędzy datą złożenia wniosku i datą podpisania umowy.

§ 15

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony pod-
dadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 16.



Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla
każdej ze stron.

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

               Zleceniobiorca                                                                 Zleceniodawca

/* niepotrzebne skreślić

Załączniki: 

1. zweryfikowany/a wniosek - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniający/a wielkość propo-
nowanej dotacji (niepotrzebne skreślić) 


