Tekst ujednolicony
zarządzenia nr 1613/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 listopada
2016 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględniający zmiany
wynikające z zarządzenia nr 1727/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
8 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej
przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
ZARZĄDZENIE NR 1613/2016
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1583) w związku z art. 11 ust. 2,
art. 13, art. 15, art. 16, art. 16a, art. 17, art. 18, art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Określa się procedurę konkursową dotyczącą przyznawania dotacji organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
1) biur Urzędu m.st. Warszawy w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) urzędów dzielnic m.st. Warszawy w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Określa się wzory następujących aktów prawnych oraz dokumentów:
1) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
2) uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
3) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
4) uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawie powołania komisji konkursowej
do opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
5) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego
konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
6) uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert,
stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
7) oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności, stanowiący załącznik
nr 9 do zarządzenia;
8) protokołu zbiorczego, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia;
9) uchwały
Zarządu
Dzielnicy
w
sprawie
rekomendowania
do dofinansowania/finansowania ofert, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;

10) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia, do stosowania dla biur
Urzędu m.st. Warszawy;
11) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia, do stosowania dla
urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
12) umowy o realizację zadania publicznego w roku budżetowym, stanowiący
załącznik nr 14 do zarządzenia;
13) umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej
w roku budżetowym, stanowiący załącznik nr 15 do zarządzenia;
14) umowy o realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych,
stanowiący załącznik nr 16 do zarządzenia;
15) umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej
w okresie od 2 do 5 lat budżetowych, stanowiący załącznik nr 17 do zarządzenia;
16) umowy o realizację zadania publicznego z uwzględnieniem regrantingu,
stanowiący załącznik nr 18 do zarządzenia;
17) aneksu do umowy o realizację zadania publicznego, stanowiący załącznik
nr 19 do zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic
m.st. Warszawy do wdrożenia procedur, o których mowa w § 1 i stosowania wzorów aktów
prawnych i dokumentów, o których mowa w § 2, zgodnie z zakresem działania
poszczególnych biur i urzędów dzielnic.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta
m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyrektorom biur Urzędu
m.st. Warszawy oraz burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się zarządzenie
nr 4392/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektów
uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy (z późn. zm.).
§ 5a. Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej regulowana jest odrębnym
zarządzeniem.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 3463/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
22 października 2012 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania
wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub
współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu
m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych
dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych (z późn. zm.), z wyłączeniem § 15 i § 16
ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia oraz § 15 i § 16 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia.
§ 7. Do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st.
Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla biur Urzędu m.st. Warszawy
§ 1. Słowniczek:
Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
2) biurze – rozumie się przez to podstawową komórkę organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy, której właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę;
3) BKDS-ach – rozumie się przez to branżowe komisje dialogu społecznego działające
przy biurach Urzędu m.st. Warszawy;
4) DKDS-ach – rozumie się przez to komisje dialogu społecznego działające w
dzielnicach m.st. Warszawy
5) dyrektorze biura – rozumie się przez to kierownika (lub jego zastępcę) podstawowej
komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy, której właściwość miejscowa
obejmuje m.st. Warszawę;
6) Gabinecie Prezydenta – rozumie się przez to Gabinet Prezydenta Urzędu
m.st. Warszawy;
7) Generatorze – rozumie się przez to Generator Wniosków będący systemem
informatycznym usprawniającym m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę
wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań;
8) komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane
w celu opiniowania ofert, na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
9) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
10) oferencie – rozumie się przez to podmiot składający ofertę w konkursie ofert;
11) ofercie – rozumie się przez to ofertę realizacji zadania publicznego w rozumieniu
art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
12) ogłoszeniu o konkursie ofert – rozumie się przez to załącznik do zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert;
13) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
14) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub osobę upoważnioną do działania
w imieniu Pełnomocnika;
15) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta m.st. Warszawy;
16) programie współpracy – rozumie się przez to uchwałę Rady m.st. Warszawy
w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w danym roku
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
17) radcy prawnym – rozumie się przez to radcę prawnego biura;

18) regrantingu – rozumie się przez to tryb, o którym mowa w art. 16a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
19) Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza m.st. Warszawy;
20) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika m.st. Warszawy (lub jego zastępcę);
21) stronie internetowej Miasta – rozumie się przez to adres internetowy
www.ngo.um.warszawa.pl;
22) środkach pozabudżetowych – rozumie się przez to środki finansowe pochodzące
z funduszy:
a) strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej,
b) innych państw i organizacji międzynarodowych,
c) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
d) podmiotów komercyjnych,
e) administracji centralnej;
do środków pozabudżetowych nie zalicza się środków finansowych pochodzących
z budżetu m.st. Warszawy;
23) umowie – rozumie się przez to umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania
publicznego;
24) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd m.st. Warszawy;
25) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);
26) Zastępcy Prezydenta – rozumie się przez to Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy;
27) zleceniobiorcy – rozumie się przez to podmiot, wyłoniony w konkursie ofert, z którym
została zawarta umowa;
28) zleceniodawcy – rozumie się przez to m.st. Warszawę jako stronę umowy.
§ 2. Ogłoszenie konkursu ofert:
1. Konkursy ofert ogłaszane są w terminach określonych w aktualnym programie
współpracy.
2. Biuro przygotowuje projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przed ogłoszeniem konkursu ofert biuro przygotowuje wzór Karty Oceny Formalnej
Oferty. Wzór Karty Oceny Formalnej Oferty stanowi obligatoryjny załącznik
nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.
4. Przed ogłoszeniem konkursu ofert biuro przygotowuje wzór Protokołu Oceny Oferty,
przypisując maksymalne liczby punktów poszczególnym kryteriom/podkryteriom.
Wzór Protokółu Oceny Oferty stanowi obligatoryjny załącznik nr 2 do ogłoszenia
o konkursie ofert.
5. Istnieje możliwość modyfikacji wzoru Protokołu Oceny Oferty poprzez usuwanie lub
dodawanie podkryteriów do momentu ogłoszenia konkursu ofert. Niedopuszczalne
jest usuwanie kryteriów głównych wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy.
6. Przed ogłoszeniem konkursu, w przypadku wyboru trybu oceny merytorycznej
z zastosowaniem Indywidualnej Karty Oceny Oferty, biuro przygotowuje wzór
Indywidualnej Karty Oceny Oferty, przypisując maksymalne liczby punktów
poszczególnym kryteriom/podkryteriom. Wzór Indywidualnej Karty Oceny Oferty
stanowi fakultatywny załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert.
7. Istnieje możliwość modyfikacji wzoru Indywidualnej Karty Oceny Oferty poprzez
usuwanie lub dodawanie podkryteriów do momentu ogłoszenia konkursu ofert.
Niedopuszczalne jest usuwanie kryteriów głównych wskazanych w art. 15 ust. 1
ustawy. Kryteria i podkryteria we wzorze Indywidualnej Karty Oceny Oferty muszą
być jednak zgodne z tymi zawartymi we wzorze Protokołu Oceny Oferty.
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8. W przypadku ogłaszania konkursu ofert z uwzględnieniem regrantingu ogłoszenie
o konkursie ofert powinno zawierać dodatkowo informacje o zasadach i warunkach
zlecenia przez Operatora projektu realizacji zadania realizatorom projektów.
9. Istnieje możliwość ogłaszania konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych
skierowanych do mieszkańców, realizowanych przez organizacje pozarządowe w
ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
10. Przed ogłoszeniem konkursu ofert biuro przedstawia do konsultacji właściwemu
merytorycznie BKDS-owi/właściwym merytorycznie BKDS-om projekt ogłoszenia o
konkursie ofert wraz z załącznikami.
11. Konsultacje, o których mowa w ust. 10, nie mogą trwać krócej niż 21 dni
kalendarzowych, za wyjątkiem określonym w ust. 12.
12. Jeżeli BKDS wyda opinię w terminie krótszym niż wskazany w ust. 11 lub nie wyda
opinii wcale, to konsultacje uważa się za zakończone.
13. W uzasadnieniu do zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert biuro
zamieszcza informację o przeprowadzeniu konsultacji projektu ogłoszenia o konkursie
ofert z właściwym merytorycznie BKDS-em/właściwymi merytorycznie BKDS-ami.
14. Zaparafowany przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym projekt
zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z uzasadnieniem
oraz oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą
elektroniczną, biuro przekazuje do Pełnomocnika celem akceptacji pod względem
merytorycznym.
15. Pełnomocnik przekazuje projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem o zgodności formy
papierowej oryginału projektu z jego formą elektroniczną do podpisu Prezydenta,
właściwego Zastępcy Prezydenta lub Sekretarza, za pośrednictwem Gabinetu
Prezydenta.
16. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta biuro przesyła wersję elektroniczną
projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert do Gabinetu Prezydenta.
17. Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert zamieszczane jest:
1) przez Gabinet Prezydenta – w BIP-ie;
2) przez biuro – na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 3. Powołanie komisji konkursowej:
1. Biuro przygotowuje propozycję składu komisji konkursowej. Komisja konkursowa na
zasadzie równego uczestnictwa składa się z co najmniej dwóch przedstawicieli
Prezydenta oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji wskazanych przez
właściwe BKDS-y, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego. Jeżeli BKDS-y w przeciągu 14 dni nie
wskażą swoich przedstawicieli, komisja konkursowa działa bez ich przedstawicieli.
2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji, których
oferta opiniowana jest przez tę komisję ani osoby, które z jakichkolwiek innych
przyczyn nie mogą złożyć oświadczenia o bezstronności i poufności, którego wzór
określony jest w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.
3. Komisję konkursową powołuje Prezydent.
4. Wzór zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowej określa
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowej zostaje
zaparafowany przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym i przekazany
przez biuro wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem o zgodności formy papierowej
3

oryginału projektu z jego formą elektroniczną do podpisu Prezydenta, właściwego
Zastępcy Prezydenta lub Sekretarza, za pośrednictwem Gabinetu Prezydenta.
6. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta biuro przesyła wersję elektroniczną
projektu zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowej
do Gabinetu Prezydenta
7. Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowej zamieszczane jest:
1) przez Gabinet Prezydenta – w BIP-ie;
2) przez biuro – na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 4. Składanie ofert i ocena formalna:
1. Oferty składa się w Generatorze. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze
powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w miejscu oraz
terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert. Za prawidłowe zostaną uznane
podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub
wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób
podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż
oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oceny formalnej złożonych ofert dokonują pracownicy biura wskazani przez
dyrektora biura, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.
3. Po upływie terminu składania potwierdzeń złożenia ofert każda oferta sprawdzana jest
pod względem formalnym przez pracownika biura, który wypełnia Kartę Oceny
Formalnej Oferty.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą podlegać rozpatrywaniu pod
względem merytorycznym.
5. Tabelę z wynikami oceny formalnej biuro przekazuje w formie elektronicznej do
Pełnomocnika, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od ostatecznego terminu
składania potwierdzeń złożenia oferty, o których mowa w § 4 ust. 1.
6. Tabela, o której mowa w ust. 5, publikowana jest przez Pełnomocnika na stronie
internetowej Miasta.
7. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 5, określony jest przez Pełnomocnika w
Generatorze.
§ 5. Unieważnienie konkursu:
1. W przypadku spełnienia przesłanek, wskazanych w art. 18a ustawy, biuro
przygotowuje projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie unieważnienia konkursu
ofert.
2. Wzór zarządzenia Prezydenta w sprawie unieważnienia konkursu ofert określa
załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie unieważnienia konkursu ofert zostaje
zaparafowany przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym i przekazany
przez biuro wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem o zgodności formy papierowej
oryginału projektu z jego formą elektroniczną do podpisu Prezydenta, właściwego
Zastępcy Prezydenta lub Sekretarza, za pośrednictwem Gabinetu Prezydenta.
4. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta biuro przesyła wersję elektroniczną
projektu zarządzenia Prezydenta w sprawie unieważnienia konkursu ofert do Gabinetu
Prezydenta.
5. Zarządzenie Prezydenta w sprawie unieważnienia konkursu ofert zamieszczane jest:
1) przez Gabinet Prezydenta – w BIP-ie;
2) przez biuro – na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura;
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3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 6. Ocena merytoryczna:
1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniu w składzie co najmniej 1/2 pełnego
składu osobowego, przy obecności minimum jednego przedstawiciela Prezydenta i
jednego przedstawiciela organizacji z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1-3.
3. Komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji, jeżeli:
1) BKDS/BKDS-y nie wskażą osób do składu komisji konkursowej;
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej;
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
przez przewodniczącego komisji konkursowej w związku z brakiem
możliwości złożenia oświadczenia o swojej bezstronności.
4. Członkowie komisji konkursowej informowani są o terminie posiedzenia komisji
konkursowej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
5. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują
dodatkowego wynagrodzenia.
6. Członkowie komisji konkursowej przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z
tabelą z wynikami oceny formalnej, składają oświadczenie dotyczące bezstronności i
poufności, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do niniejszego
zarządzenia. Członkowie komisji konkursowej, którzy nie mogą wypełnić obowiązku
złożenia oświadczenia o bezstronności i poufności powiadamiają BKDS (w przypadku
przedstawicieli organizacji), który ich delegował, albo osobę delegującą
przedstawicieli Prezydenta (w przypadku przedstawicieli Prezydenta) o wycofaniu się
z prac komisji konkursowej i konieczności delegowania kolejnej osoby. Zmiana
członka komisji konkursowej powinna nastąpić do dnia pierwszego posiedzenia. Jeśli
powiadomienie o konflikcie interesów następuje w dniu pierwszego posiedzenia
komisji, wyłączenia dokonuje przewodniczący komisji konkursowej a informacja o
tym zostaje odnotowana w protokole zbiorczym, którego wzór określa załącznik nr 10
do niniejszego zarządzenia.
7. Oferty udostępniane są członkom komisji konkursowej w formie elektronicznej
w Generatorze przez pracownika biura, lub w uzasadnionych przypadkach w formie
papierowej w siedzibie biura. Oferty udostępniane są w terminie umożliwiającym
rzetelne zapoznanie się z nimi.
8. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub osoba zastępująca,
wskazana w zarządzeniu Prezydenta.
9. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:
1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń komisji konkursowej;
2) inicjowanie i organizowanie prac komisji konkursowej;
3) wyłączanie z obrad komisji konkursowej członków komisji konkursowej,
którzy nie mogą złożyć oświadczenia o bezstronności i poufności, którego
wzór określony jest w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Obsługę organizacyjną komisji konkursowej zapewniają pracownicy biura.
11. W posiedzeniach komisji konkursowej może uczestniczyć sekretarz komisji wskazany
przez dyrektora biura. Do obowiązków sekretarza komisji należy pomoc w obsłudze
organizacyjno-technicznej prac komisji konkursowej. Sekretarz komisji podlega
bezpośrednio przewodniczącemu i nie ma prawa głosu. Gdy zajdzie taka potrzeba,
może być wskazany więcej niż jeden sekretarz komisji.
12. Rozróżnia się dwa tryby oceny ofert:
1) z zastosowaniem Indywidualnej Karty Oceny Oferty;
2) bez Indywidualnej Karty Oceny Oferty.
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13. Niezależnie od wybranego trybu, o którym mowa w ust. 12, ocena ofert wpisywana
jest do Protokołów Oceny Ofert.
14. W przypadku trybu z ust. 12 pkt 1):
1) każdy członek komisji konkursowej wypełnia Indywidualne Karty Oceny Oferty
w Generatorze w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego;
2) w Generatorze wyliczane są średnie punktowe dla każdej z ofert ze wszystkich ocen
członków komisji konkursowej. Średnie widoczne będą w Protokole Oceny Oferty.1
15. W przypadku trybu z ust. 12 pkt 2) komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert
ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty, które wpisywane są do Protokołu Oceny
Oferty.
16. W trakcie prac komisja konkursowa może poprosić oferenta o dodatkowe informacje.
Oferenci są informowani o terminie posiedzenia komisji konkursowej za
pośrednictwem Generatora.
17. Przewodniczący może przerwać posiedzenie komisji konkursowej, a następnie zlecić
przygotowanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących ofert.
18. Wyjaśnienia co do części merytorycznej i finansowej oferty nie mogą zmieniać
proponowanej oferty.
19. Wyjaśnienia, uzyskane w sposób określony w ust. 17 odnotowywane
są w protokole, o którym mowa w ust. 15.
20. Wyboru ofert, które uzyskają rekomendację do dofinansowania/finansowania,
dokonuje na posiedzeniu komisja konkursowa zwykłą większością głosów w drodze
jawnego głosowania poprzedzonego dyskusją i analizą danych zawartych w
Protokołach Oceny Ofert oraz w przypadku trybu z ust. 12 pkt 1) w Indywidualnych
Kartach Oceny Oferty.
21. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji
głos decydujący ma osoba kierująca pracami komisji konkursowej.
22. Po zakończeniu opiniowania wszystkich ofert, sporządzany jest niezwłocznie
protokół zbiorczy zawierający wykaz ofert, które zostały zaopiniowane pozytywnie
wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego finansowania/dofinansowania,
wykaz ofert, które zostały zaopiniowane negatywnie – z podziałem na odrzucone
z powodów merytorycznych i po ocenie formalnej oraz wykaz ofert wycofanych przez
oferenta.
23. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
24. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący komisji konkursowej.
25. Skan protokołu zbiorczego przekazywany jest przez biuro do Pełnomocnika.
Pełnomocnik publikuje go na stronie internetowej Miasta.
§ 7. Ogłoszenie wyników:
1. Ogłoszenie wyników konkursu ofert następuje nie później niż w ciągu 55 dni
kalendarzowych od terminu zakończenia składania papierowych potwierdzeń złożenia
oferty.
2. Na podstawie protokołu zbiorczego biuro przygotowuje projekt zarządzenia
Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert, którego wzór stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert zostaje
zaparafowany przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym.

1

W przypadku, gdy członek komisji konkursowej wypełnił w całości Indywidualne Karty Oceny
Oferty w Generatorze, ale nie może uczestniczyć w posiedzeniu komisji, jego oceny liczą się do
średnich punktowych ofert, natomiast jego głos nie jest brany pod uwagę w głosowaniu.
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4. Zaparafowany pod względem formalno-prawnym projekt zarządzenia Prezydenta
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert biuro przekazuje do kontrasygnaty
Skarbnika wraz z uzasadnieniem, kopią protokołu zbiorczego oraz oświadczeniem
o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą elektroniczną.
5. Przekazując projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
ofert do kontrasygnaty Skarbnika biuro wskazuje w piśmie przewodnim osobę do
kontaktu z określeniem adresu jej poczty elektronicznej i numeru telefonu.
6. Skarbnik
przekazuje
kontrasygnowany
projekt
zarządzenia
Prezydenta
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert do akceptacji Pełnomocnika.
7. Pełnomocnik przekazuje projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu ofert wraz z uzasadnieniem, kopią protokołu zbiorczego oraz
oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą
elektroniczną do podpisu Prezydenta, właściwego Zastępcy Prezydenta lub Sekretarza,
za pośrednictwem Gabinetu Prezydenta.
8. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta biuro przesyła wersję elektroniczną
zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert do Gabinetu
Prezydenta.
9. Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert zamieszczane
jest:
1) przez Gabinet Prezydenta – w BIP-ie;
2) przez biuro – na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 8. Przygotowanie i podpisanie umowy:
1. Oferenci, których oferty zostały wskazane do dofinansowania/finansowania
w zarządzeniu Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert,
zobowiązani są w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz
z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu
umowy o realizację zadania publicznego.
2. Po przedstawieniu przez oferentów dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o
konkursie ofert, biuro przygotowuje projekt umowy.
3. Projekt umowy przygotowywany jest na podstawie odpowiedniego wzoru umowy,
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Wzory umów określone
są w załącznikach 14-18 do zarządzenia.
4. W przypadku umów, w których przewidziane jest pobieranie świadczeń pieniężnych
od odbiorców zadania publicznego, w zależności od treści oświadczenia
zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT, stanowiącego załącznik do umowy, biuro
zamieszcza w umowie stosowne postanowienia dotyczące podatku VAT.
5. W przypadku finansowania części zadania ze środków zagranicznych w projekcie
umowy należy umieścić dodatkowe postanowienia wynikające ze specyfiki
wykorzystywania tych środków.
6. Projekt umowy wymaga akceptacji pod względem formalno-prawnym, jeśli jego tekst
powstał z modyfikacją wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, oraz
kontrasygnaty Skarbnika.
7. Projekt umowy przedstawiany jest do podpisu osobom upoważnionym do
reprezentowania organizacji najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia
ogłoszenia wyników konkursu ofert. Wyjątek stanowią umowy dotyczące zadań,
których realizacja rozpoczyna się później niż 60 dni kalendarzowych od dnia
ogłoszenia wyników konkursu ofert lub gdy oferent pisemnie oświadczy wolę
podpisania umowy w terminie późniejszym niż przywołane 60 dni. W takim
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przypadku umowa powinna być jednak podpisana najpóźniej na 30 dni przed
terminem rozpoczęcia realizacji zadania, chyba że oferent pisemnie oświadczy wolę
podpisania umowy w terminie późniejszym.
8. Umowę podpisuje Prezydent lub upoważniona przez niego osoba (osoby) oraz osoba
(osoby) upoważnione do reprezentowania organizacji.
9. Po podpisaniu umowy biuro kieruje do Biura Księgowości i Kontrasygnaty wniosek
o przekazanie dotacji lub jej transzy dla organizacji, zgodny z zarządzeniem
Prezydenta w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie m.st. Warszawy.
10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie biuro przygotowuje
projekt aneksu, którego wzór określa załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia.
Projekt aneksu wymaga każdorazowo akceptacji pod względem formalno-prawnym
oraz kontrasygnaty Skarbnika.
11. Aneks podpisuje Prezydent lub upoważniona przez niego osoba (osoby) oraz osoba
(osoby) upoważnione do reprezentowania organizacji.
§ 9. Nieprzyjęcie dotacji przez oferenta:
1. W przypadku nieprzyjęcia przez oferenta dotacji, w całości lub w części, biuro
przygotowuje projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu ofert.
2. W treści zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu ofert biuro zamieszcza informację o nieprzyjęciu dotacji przez
oferenta.
3. Projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu ofert zostaje zaparafowany przez radcę prawnego pod względem
formalno-prawnym.
4. Zaparafowany pod względem formalno-prawnym projekt zarządzenia Prezydenta
zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert biuro
przekazuje do kontrasygnaty Skarbnika wraz z uzasadnieniem, tekstem ujednoliconym
oraz oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą
elektroniczną.
5. Przekazując projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu ofert do kontrasygnaty Skarbnika biuro wskazuje w
piśmie przewodnim osobę do kontaktu z określeniem jej adresu poczty elektronicznej
i numeru telefonu.
6. Skarbnik
przekazuje
kontrasygnowany
projekt
zarządzenia
Prezydenta
zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert do
akceptacji Pełnomocnika.
7. Pełnomocnik przekazuje projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w
sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert wraz z uzasadnieniem, tekstem
ujednoliconym oraz oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu
z jego formą elektroniczną do podpisu Prezydenta, właściwego Zastępcy Prezydenta
lub Sekretarza, za pośrednictwem Gabinetu Prezydenta.
8. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta biuro przesyła wersję elektroniczną
zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników
konkursu ofert do Gabinetu Prezydenta.
9. Zarządzenie Prezydenta zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników
konkursu ofert zamieszczane jest:
1) przez Gabinet Prezydenta – w BIP-ie;
2) przez biuro – na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
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§ 10. Analiza sprawozdania:
1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca wypełnia
w Generatorze i składa osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres
zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.
2. Sprawozdanie podlega weryfikacji, która obejmuje zbadanie zgodności zapisów
sprawozdania z postanowieniami umowy tj.:
1) analizę części I merytorycznej sprawozdania i uzasadnienia ewentualnych
rozbieżności pomiędzy umową i jej załącznikami a treścią sprawozdania.
W przypadku braku ww. uzasadnienia zleceniodawca wzywa zleceniobiorcę do jego
przedstawienia;
2) analizę części II sprawozdania z wykonania wydatków, w tym badanie zgodności
jego zapisów z kosztorysem będącym załącznikiem do umowy, badanie udziału
procentowego dotacji w koszcie całkowitym realizowanego zadania oraz analizę
zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego, przez co
rozumie się badanie:
a) zgodności poniesienia wydatku z terminem realizacji zadania,
b) zgodności poniesienia wydatku z rodzajem kosztu określonego w pozycji
kosztorysu, w której jest rozliczany,
c) sumy kwot poszczególnych pozycji i ogółem w odniesieniu do zapisów
umowy,
d) wartości poszczególnych źródeł finansowania.
3. W przypadku, gdy rozliczany z dotacji koszt nie jest zgodny z postanowieniami
umowy, sprawdzeniu podlega procentowa wartość zwiększenia danej pozycji, czy nie
nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10% w wyniku przesunięć pomiędzy
poszczególnymi pozycjami (cezura „10%” zwiększenia danej pozycji dotyczy jedynie
środków pochodzących z dotacji, zmniejszenie natomiast może nastąpić w dowolnej
wysokości).
4. Po weryfikacji złożonego sprawozdania, analizie protokołów z ewentualnie
realizowanych kontroli oraz pozostałej zgromadzonej w trakcie realizacji umowy
dokumentacji - dyrektor biura podejmuje decyzję o akceptacji sprawozdania.
5. Informację o przyjęciu sprawozdania, zgodną ze wzorem, określonym w zarządzeniu
Prezydenta w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo
-księgowych w Urzędzie m.st. Warszawy, biuro przekazuje do Skarbnika.
6. Informacja o akceptacji sprawozdania (częściowego/końcowego) udostępniona jest
zleceniobiorcy w Generatorze przez pracownika biura.
7. Zleceniodawca ma prawo kontroli realizowanego zadania publicznego w okresie
objętym umową i po jego zakończeniu, przy czym zleceniobiorca zobowiązany jest
do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez
5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zleceniobiorca
realizował zadanie publiczne.
8. Procedura kontroli zarówno merytorycznej, jak i finansowej, określona została
w odrębnym zarządzeniu Prezydenta.
9. W ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zweryfikowania i zaakceptowania
sprawozdań z wszystkich udzielonych dotacji z danego konkursu lub w odniesieniu
do konkursów wieloletnich sprawozdań za dany rok, biuro przekazuje do
Pełnomocnika zbiorczą informację o akceptacji wszystkich sprawozdań.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla urzędów dzielnic
m.st. Warszawy
§ 1. Słowniczek:
Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
2) biurze – rozumie się przez to podstawową komórkę organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy, której właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę;
3) BKDS-ach – rozumie się przez to branżowe komisje dialogu społecznego działające
przy biurach Urzędu m.st. Warszawy;
4) burmistrzu – rozumie się przez to członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy,
o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1438, z późn. zm.);
5) DKDS-ach – rozumie się przez to komisje dialogu społecznego działające w
dzielnicach m.st. Warszawy;
6) dzielnicy – rozumie się przez to jednostkę pomocniczą m.st. Warszawy, o której
mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy;
7) Gabinecie Prezydenta – rozumie się przez to Gabinet Prezydenta Urzędu
m.st. Warszawy;
8) Generatorze – rozumie się przez to Generator Wniosków będący systemem
informatycznym usprawniającym m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę
wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań;
9) głównym księgowym dzielnicy - rozumie się przez to głównego księgowego
dzielnicy, zastępcę głównego księgowego lub osobę zastępującą w ramach
udzielonych upoważnień;
10) komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane
w celu opiniowania ofert, na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
11) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, ogłaszany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
12) ofercie – rozumie się przez to ofertę realizacji zadania publicznego w rozumieniu
art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
13) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
14) oferencie – rozumie się przez to podmiot składający ofertę;
15) ogłoszeniu o konkursie ofert – rozumie się przez to załącznik do uchwały zarządu
dzielnicy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert;
16) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub osobę upoważnioną do działania
w imieniu Pełnomocnika;
17) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta m.st. Warszawy;

18) programie współpracy – rozumie się przez to uchwałę Rady Miasta Stołecznego
Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w danym roku
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
19) radcy prawnym – rozumie się przez to radcę prawnego dzielnicy, w której
przeprowadzany jest konkurs;
20) regrantingu – rozumie się przez to tryb, o którym mowa w art. 16a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
21) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika m.st. Warszawy lub jego Zastępcę;
22) stronie internetowej Miasta – rozumie się przez to adres internetowy
www.ngo.um.warszawa.pl;
23) środkach pozabudżetowych – rozumie się przez to środki finansowe pochodzące
z funduszy:
a) strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej,
b) innych państw i organizacji międzynarodowych,
c) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
d) podmiotów komercyjnych,
e) administracji centralnej;
do środków pozabudżetowych nie zalicza się środków finansowych pochodzących
z budżetu m.st. Warszawy;
24) umowie – rozumie się przez to umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania
publicznego;
25) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);
26) zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie należące do m.st. Warszawy, które
dotyczy spraw o charakterze dzielnicowym i skierowane jest głównie do mieszkańców
dzielnicy;
27) zarządzie dzielnicy – rozumie się przez to organ wykonawczy dzielnicy
m.st. Warszawy;
28) zleceniobiorcy – rozumie się przez to podmiot wyłoniony w konkursie, z którym
została zawarta umowa;
29) zleceniodawcy – rozumie się przez to m.st. Warszawę jako stronę umowy.
§ 2. Ogłoszenie konkursu ofert:
1. Konkursy ofert ogłaszane są w terminach określonych w aktualnym programie
współpracy.
2. Urząd dzielnicy przygotowuje projekt uchwały zarządu dzielnicy w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
3. Przed ogłoszeniem konkursu ofert urząd dzielnicy przygotowuje wzór Karty Oceny
Formalnej Oferty. Wzór Karty Oceny Formalnej Oferty stanowi obligatoryjny
załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.
4. Przed ogłoszeniem konkursu urząd dzielnicy przygotowuje wzór Protokołu Oceny
Oferty,
przypisując
maksymalne
liczby
punktów
poszczególnym
kryteriom/podkryteriom. Wzór Protokółu Oceny Oferty stanowi obligatoryjny
załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert.
5. Istnieje możliwość modyfikacji wzoru Protokołu Oceny Oferty poprzez usuwanie lub
dodawanie podkryteriów do momentu ogłoszenia konkursu ofert. Niedopuszczalne
jest usuwanie kryteriów głównych wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy.
6. Przed ogłoszeniem konkursu, w przypadku wyboru trybu oceny merytorycznej
z zastosowaniem Indywidualnej Karty Oceny Oferty, urząd dzielnicy przygotowuje
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wzór Indywidualnej Karty Oceny Oferty, przypisując maksymalne liczby punktów
poszczególnym kryteriom/podkryteriom. Wzór Indywidualnej Karty Oceny Oferty
stanowi fakultatywny załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert.
7. Istnieje możliwość modyfikacji wzoru Indywidualnej Karty Oceny Oferty poprzez
usuwanie lub dodawanie podkryteriów do momentu ogłoszenia konkursu ofert.
Niedopuszczalne jest usuwanie kryteriów głównych wskazanych w art. 15 ust. 1
ustawy. Kryteria i podkryteria we wzorze Indywidualnej Karty Oceny Oferty muszą
być jednak zgodne z tymi zawartymi we wzorze Protokołu Oceny Oferty.
8. W przypadku ogłaszania konkursu ofert z uwzględnieniem regrantingu ogłoszenie
o konkursie ofert powinno zawierać dodatkowo informacje o zasadach i warunkach
zlecenia przez Operatora projektu realizacji zadania realizatorom projektów.
9. Istnieje możliwość ogłaszania konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych
skierowanych do mieszkańców, realizowanych przez organizacje pozarządowe w
ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
10. Przed ogłoszeniem konkursu ofert urząd dzielnicy przedstawia do konsultacji
DKDS-owi projekt ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami. W przypadku
niefunkcjonowania przy zarządzie danej dzielnicy DKDS-u konsultacje odbywają się
z właściwym merytorycznie BKDS-em. Przed ogłoszeniem konkursu ofert urząd
dzielnicy przesyła projekt ogłoszenia o konkursie ofert do wiadomości właściwego
merytorycznie biura.
11. Konsultacje, o których mowa w ust. 10, nie mogą trwać krócej niż 21 dni
kalendarzowych, za wyjątkiem określonym w ust. 12.
12. Jeżeli DKDS wyda opinię w terminie krótszym niż wskazany w ust. 11 lub nie wyda
opinii wcale, to konsultacje uważa się za zakończone.
13. W uzasadnieniu do uchwały zarządu dzielnicy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
urząd dzielnicy zamieszcza informację o przeprowadzeniu konsultacji projektu
ogłoszenia konkursowego z DKDS-em/właściwym merytorycznie BKDS-em.
14. Projekt uchwały zarządu dzielnicy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert, musi zostać
zaopiniowany i podpisany, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej dzielnicy.
15. Urząd dzielnicy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu podjęcia uchwały zarządu
dzielnicy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert przesyła jej wersję elektroniczną do
Pełnomocnika.
16. Uchwała zarządu dzielnicy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert zamieszczana jest:
1) przez urząd dzielnicy – w BIP-ie;
2) przez urząd dzielnicy – na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dzielnicy;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 3. Powołanie komisji konkursowej:
1. Urząd dzielnicy przygotowuje propozycję składu komisji konkursowej. Komisja
konkursowa na zasadzie równego uczestnictwa składa się z co najmniej dwóch
przedstawicieli Prezydenta oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji
wskazanych przez właściwe DKDS-y z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jeżeli DKDS w przeciągu
14 dni nie wskaże swoich przedstawicieli lub gdy przy zarządzie dzielnicy nie działa
DKDS, wydział dla dzielnicy zwraca się w tej sprawie do właściwego merytorycznie
BKDS-u. Jeżeli BKDS w przeciągu 7 dni nie wskaże swoich przedstawicieli, komisja
konkursowa działa bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji, których
oferta opiniowana jest przez tę komisję ani osoby, które z jakichkolwiek innych
przyczyn nie mogą złożyć oświadczenia o bezstronności i poufności, którego wzór
określony jest w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.
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3. Komisję konkursową powołuje zarząd dzielnicy.
4. Wzór uchwały zarządu dzielnicy w sprawie powołania komisji konkursowej określa
załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
5. Projekt uchwały zarządu dzielnicy w sprawie powołania komisji konkursowej, musi
zostać zaopiniowany i podpisany, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej
dzielnicy.
6. Urząd dzielnicy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu podjęcia uchwały zarządu
dzielnicy w sprawie powołania komisji konkursowej przesyła jej wersję elektroniczną
do Pełnomocnika.
7. Uchwała zarządu dzielnicy w sprawie powołania komisji konkursowej zamieszczana
jest:
1) przez urząd dzielnicy – w BIP-ie;
2) przez urząd dzielnicy – na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dzielnicy;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 4. Składanie ofert i ocena formalna:
1. Oferty składa się w Generatorze. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze
powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w miejscu oraz
terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert. Za prawidłowe zostaną uznane
podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub
wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób
podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż
oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oceny formalnej złożonych ofert dokonują pracownicy urzędu dzielnicy wskazani
przez burmistrza dzielnicy, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Po upływie terminu składania potwierdzeń złożenia ofert każda oferta sprawdzana jest
pod względem formalnym przez pracownika urzędu dzielnicy, który wypełnia Kartę
Oceny Formalnej Oferty.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą podlegać rozpatrywaniu pod
względem merytorycznym.
5. Tabelę z wynikami oceny formalnej urząd dzielnicy przekazuje w formie
elektronicznej do Pełnomocnika, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od
ostatecznego terminu składania potwierdzeń złożenia oferty, o których mowa w § 4
ust. 1.
6. Tabela, o której mowa w ust. 5, publikowana jest przez Pełnomocnika na stronie
internetowej Miasta.
7. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 5, określony jest przez Pełnomocnika w
Generatorze.
§ 5. Unieważnienie konkursu:
1. W przypadku spełnienia przesłanek, wskazanych w art. 18a ustawy, urząd dzielnicy
przygotowuje projekt uchwały zarządu dzielnicy w sprawie unieważnienia konkursu
ofert.
2. Wzór uchwały zarządu dzielnicy w sprawie unieważnienia konkursu ofert określa
załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt uchwały zarządu dzielnicy w sprawie unieważnienia konkursu ofert, musi
zostać zaopiniowany i podpisany, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej
dzielnicy.
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4. Urząd dzielnicy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu podjęcia uchwały zarządu
dzielnicy w sprawie unieważnienia konkursu ofert przesyła jej wersję elektroniczną do
Pełnomocnika.
5. Uchwała zarządu dzielnicy w sprawie unieważnienia konkursu ofert zamieszczana
jest:
1) przez urząd dzielnicy – w BIP-ie;
2) przez urząd dzielnicy – na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dzielnicy;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 6. Ocena merytoryczna:
1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniu w składzie co najmniej 1/2 pełnego
składu osobowego, przy obecności minimum jednego przedstawiciela Prezydenta i
jednego przedstawiciela organizacji z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1-3.
3. Komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji, jeżeli:
1) DKDS/BKDS nie wskażą osób do składu komisji konkursowej;
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej;
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
przez przewodniczącego komisji konkursowej w związku z brakiem
możliwości złożenia oświadczenia o swojej bezstronności.
4. Członkowie komisji konkursowej informowani są o terminie posiedzenia komisji
konkursowej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
5. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują
dodatkowego wynagrodzenia.
6. Członkowie komisji konkursowej przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z
tabelą z wynikami oceny formalnej, składają oświadczenie dotyczące bezstronności i
poufności, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do niniejszego
zarządzenia lub powiadamiają DKDS (w przypadku przedstawicieli organizacji), który
ich delegował, albo osobę delegującą przedstawicieli Prezydenta (w przypadku
przedstawicieli Prezydenta) o wycofaniu się z prac komisji konkursowej i
konieczności delegowania kolejnej osoby. Zmiana członka komisji konkursowej
powinna nastąpić do dnia pierwszego posiedzenia. Jeśli powiadomienie o konflikcie
interesów następuje w dniu pierwszego posiedzenia komisji, wyłączenia dokonuje
przewodniczący komisji konkursowej a informacja o tym zostaje odnotowana w
protokole zbiorczym, którego wzór określa załącznik nr 10 do niniejszego
zarządzenia.
7. Oferty udostępniane są członkom komisji konkursowej w formie elektronicznej
w Generatorze przez pracownika urzędu dzielnicy, lub w uzasadnionych przypadkach
w formie papierowej w siedzibie urzędu dzielnicy. Oferty udostępniane są w terminie
umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.
8. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub osoba zastępująca,
wskazana w uchwale zarządu dzielnicy.
9. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:
1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń komisji konkursowej;
2) inicjowanie i organizowanie prac komisji konkursowej;
3) wyłączanie z obrad komisji konkursowej członków komisji konkursowej,
którzy nie mogą złożyć oświadczenia o bezstronności i poufności, którego
wzór określony jest w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Obsługę organizacyjną komisji konkursowej zapewniają pracownicy urzędu dzielnicy.
11. W posiedzeniach komisji konkursowej może uczestniczyć sekretarz komisji wskazany
przez burmistrza dzielnicy. Do obowiązków sekretarza komisji należy pomoc w
5

obsłudze organizacyjno-technicznej prac komisji konkursowej. Sekretarz komisji
podlega bezpośrednio przewodniczącemu i nie ma prawa głosu. Gdy zajdzie taka
potrzeba, może być wskazany więcej niż jeden sekretarz komisji.
12. Rozróżnia się dwa tryby oceny ofert:
1) z zastosowaniem Indywidualnej Karty Oceny Oferty;
2) bez Indywidualnej Karty Oceny Oferty.
13. Niezależnie od wybranego trybu, o którym mowa w ust. 12, ocena ofert wpisywana
jest do Protokołów Oceny Ofert.
14. W przypadku trybu z ust. 12 pkt 1):
1) każdy członek komisji konkursowej wypełnia Indywidualne Karty Oceny Oferty
w Generatorze w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego;
2) w Generatorze wyliczane są średnie punktowe dla każdej z ofert ze wszystkich ocen
członków komisji konkursowej. Średnie widoczne będą w Protokole Oceny Oferty.1
15. W przypadku trybu z ust. 12 pkt 2) komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert
ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty, które wpisywane są do Protokołu Oceny
Oferty.
16. W trakcie prac komisja konkursowa może poprosić oferenta o dodatkowe informacje.
Oferenci są informowani o terminie posiedzenia komisji konkursowej za
pośrednictwem Generatora.
17. Przewodniczący może przerwać posiedzenie komisji konkursowej, a następnie zlecić
przygotowanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących ofert.
18. Wyjaśnienia co do części merytorycznej i finansowej oferty nie mogą zmieniać
proponowanej oferty.
19. Wyjaśnienia, uzyskane w sposób określony w ust. 17 odnotowywane
są w protokole, o którym mowa w ust. 15.
20. Wyboru ofert, które uzyskają rekomendację do dofinansowania/finansowania,
dokonuje na posiedzeniu komisja konkursowa zwykłą większością głosów w drodze
jawnego głosowania poprzedzonego dyskusją i analizą danych zawartych w
Protokołach Oceny Ofert oraz w przypadku trybu z ust. 12 pkt 1) w Indywidualnych
Kartach Oceny Oferty.
21. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji
głos decydujący ma osoba kierująca pracami komisji konkursowej.
22. Po zakończeniu opiniowania wszystkich ofert, sporządzany jest niezwłocznie
protokół zbiorczy zawierający wykaz ofert, które zostały zaopiniowane pozytywnie
wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego finansowania/dofinansowania,
wykaz ofert, które zostały zaopiniowane negatywnie – z podziałem na odrzucone
z powodów merytorycznych i po ocenie formalnej oraz wykaz ofert wycofanych przez
oferenta.
23. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
24. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący komisji konkursowej.
25. Skan protokołu zbiorczego przekazywany jest przez urząd dzielnicy do Pełnomocnika.
Pełnomocnik publikuje go na stronie internetowej Miasta.
§ 7. Ogłoszenie wyników:
1. Ogłoszenie wyników konkursu ofert następuje nie później niż w ciągu 55 dni
kalendarzowych od terminu zakończenia składania papierowych potwierdzeń złożenia
oferty.
1

W przypadku, gdy członek komisji konkursowej wypełnił w całości Indywidualne Karty Oceny
Oferty w Generatorze, ale nie może uczestniczyć w posiedzeniu komisji, jego oceny liczą się do
średnich punktowych ofert, natomiast jego głos nie jest brany pod uwagę w głosowaniu.
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2. Na podstawie protokołu zbiorczego zarząd dzielnicy rekomenduje oferty
do dofinansowania/finansowania oraz proponuje wysokość dotacji.
3. Wzór
uchwały
zarządu
dzielnicy
w
sprawie
rekomendowania
do dofinansowania/finansowania ofert określa załącznik nr 11 do niniejszego
zarządzenia.
4. Projekt uchwały zarządu dzielnicy w sprawie rekomendowania do
dofinansowania/finansowania ofert, musi zostać zaopiniowany i podpisany, zgodnie z
procedurami obowiązującymi w danej dzielnicy.
5. Uchwała
zarządu
dzielnicy
w
sprawie
rekomendowania
do
dofinansowania/finansowania ofert zamieszczana jest przez urząd dzielnicy w BIP-ie
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dzielnicy.
6. Urząd dzielnicy po podjęciu uchwały zarządu dzielnicy w sprawie rekomendowania
do dofinansowania/finansowania ofert, przygotowuje projekt zarządzenia Prezydenta
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego zarządzenia.
7. Projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu zostaje
zaparafowany przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym, podpisany
przez burmistrza i głównego księgowego dzielnicy.
8. Zaparafowany pod względem formalno-prawnym oraz podpisany przez burmistrza
i głównego księgowego dzielnicy projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu, urząd dzielnicy przekazuje do kontrasygnaty
Skarbnika wraz z uzasadnieniem, kopią protokołu zbiorczego, kopią uchwały
w sprawie rekomendowania do dofinansowania/finansowania ofert oraz
oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą
elektroniczną.
9. Przekazując projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
do Skarbnika burmistrz wskazuje w piśmie przewodnim osobę do kontaktu
z określeniem adresu jej poczty elektronicznej i numeru telefonu.
10. Skarbnik
przekazuje
kontrasygnowany
projekt
zarządzenia
Prezydenta
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu do akceptacji Pełnomocnika.
11. Pełnomocnik przedkłada projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu wraz z uzasadnieniem, kopią protokołu zbiorczego i kopią
uchwały
zarządu
dzielnicy
w
sprawie
rekomendowania
do
dofinansowania/finansowania ofert oraz oświadczeniem o zgodności formy
papierowej oryginału projektu z jego formą elektroniczną do podpisu Prezydenta,
właściwego Zastępcy Prezydenta lub Sekretarza, za pośrednictwem Gabinetu
Prezydenta.
12. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta urząd dzielnicy przesyła wersję
elektroniczną zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert
do Gabinetu Prezydenta.
13. Zarządzenie Prezydenta o ogłoszeniu wyników konkursu zamieszczane jest:
1) przez Gabinet Prezydenta - w BIP;
2) przez urząd dzielnicy - na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dzielnicy;
3) przez Pełnomocnika - na stronie internetowej Miasta.
§ 8. Przygotowanie i podpisanie umowy:
1. Oferenci, których oferty zostały wskazane do dofinansowania/finansowania
w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
ofert, zobowiązani są w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania
powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź
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nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do
przygotowania projektu umowy o realizację zadania publicznego.
2. Po przedstawieniu przez oferentów dokumentów wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie ofert, urząd dzielnicy przygotowuje projekt umowy.
3. Projekt umowy przygotowywany jest na podstawie odpowiedniego wzoru umowy,
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Wzory umów określone są
w załącznikach 14-18 do zarządzenia.
4. W przypadku umów, w których przewidziane jest pobieranie świadczeń pieniężnych
od odbiorców zadania publicznego, w zależności od treści oświadczenia
zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT, stanowiącego załącznik do umowy, w
umowie należy zamieścić stosowne postanowienia dotyczące podatku VAT.
5. W przypadku finansowania części zadania ze środków zagranicznych w projekcie
umowy należy umieścić dodatkowe postanowienia wynikające ze specyfiki
wykorzystywania tych środków.
6. Projekt umowy wymaga akceptacji pod względem formalno-prawnym, jeśli jego tekst
powstał z modyfikacją wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, oraz
kontrasygnaty głównego księgowego.
7. Projekt umowy przedstawiany jest do podpisu osobom upoważnionym do
reprezentowania organizacji najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia
ogłoszenia wyników konkursu ofert. Wyjątek stanowią umowy dotyczące zadań,
których realizacja rozpoczyna się później niż 60 dni kalendarzowych od dnia
ogłoszenia wyników konkursu ofert lub gdy oferent pisemnie oświadczy wolę
podpisania umowy w terminie późniejszym niż przywołane 60 dni. W takim
przypadku umowa powinna być jednak podpisana najpóźniej na 30 dni przed
terminem rozpoczęcia realizacji zadania, chyba że oferent pisemnie oświadczy wolę
podpisania umowy w terminie późniejszym.
8. Umowę podpisuje Prezydent lub upoważnieni przez Prezydenta dwaj członkowie
zarządu dzielnicy działający łącznie oraz osoba (osoby) upoważnione do
reprezentowania organizacji.
9. Po podpisaniu umowy wniosek o przekazanie dotacji lub jej transzy dla organizacji,
zgodny z zarządzeniem Prezydenta w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie m.st. Warszawy przekazuje się do
głównego księgowego dzielnicy zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej
dzielnicy.
10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie urząd dzielnicy
przygotowuje projekt aneksu, którego wzór określa załącznik nr 19 do niniejszego
zarządzenia. Projekt aneksu wymaga każdorazowo akceptacji pod względem
formalno-prawnym oraz kontrasygnaty głównego księgowego dzielnicy.
11. Aneks podpisuje Prezydent lub upoważnieni przez Prezydenta dwaj członkowie
zarządu dzielnicy działający łącznie oraz osoba (osoby) upoważnione do
reprezentowania organizacji.
§ 9. Nieprzyjęcie dotacji przez oferenta:
1. W przypadku nieprzyjęcia przez oferenta dotacji, w całości lub w części, urząd
dzielnicy przygotowuje projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w
sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert.
2. W treści zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu ofert urząd dzielnicy zamieszcza informację o nieprzyjęciu dotacji
przez oferenta.
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3. Projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu ofert zostaje zaparafowany przez radcę prawnego pod względem
formalno-prawnym, podpisany przez burmistrza i głównego księgowego dzielnicy.
4. Zaparafowany pod względem formalno-prawnym oraz podpisany przez burmistrza
i głównego księgowego dzielnicy projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego
zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu, urząd dzielnicy przekazuje do
kontrasygnaty Skarbnika wraz z uzasadnieniem, tekstem ujednoliconym, oraz
oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą
elektroniczną.
5. Przekazując projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu ofert do kontrasygnaty Skarbnika burmistrz wskazuje
w piśmie przewodnim osobę do kontaktu z określeniem jej adresu poczty
elektronicznej i numeru telefonu.
6. Skarbnik
przekazuje
kontrasygnowany
projekt
zarządzenia
Prezydenta
zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu do akceptacji
Pełnomocnika.
7. Pełnomocnik przedkłada projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w
sprawie ogłoszenia wyników konkursu wraz z uzasadnieniem, tekstem ujednoliconym,
oraz oświadczeniem o zgodności formy papierowej oryginału projektu z jego formą
elektroniczną do podpisu Prezydenta, właściwego Zastępcy Prezydenta lub Sekretarza,
za pośrednictwem Gabinetu Prezydenta.
8. Po otrzymaniu prośby z Gabinetu Prezydenta urząd dzielnicy przesyła wersję
elektroniczną zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu ofert do Gabinetu Prezydenta.
9. Zarządzenie Prezydenta zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników
konkursu ofert zamieszczane jest:
1) przez Gabinet Prezydenta – w BIP-ie;
2) przez urząd dzielnicy – na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dzielnicy;
3) przez Pełnomocnika – na stronie internetowej Miasta.
§ 10. Analiza sprawozdania:
1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca wypełnia
w Generatorze i składa osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres
zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.
2. Sprawozdanie podlega weryfikacji, która obejmuje zbadanie zgodności zapisów
sprawozdania z postanowieniami umowy tj.:
1) analizę części I merytorycznej sprawozdania i uzasadnienia ewentualnych
rozbieżności pomiędzy umową i jej załącznikami a treścią sprawozdania.
W przypadku braku ww. uzasadnienia zleceniodawca wzywa zleceniobiorcę do jego
przedstawienia;
2) analizę części II sprawozdania z wykonania wydatków, w tym badanie zgodności
jego zapisów z kosztorysem będącym załącznikiem do umowy, badanie udziału
procentowego dotacji w koszcie całkowitym realizowanego zadania oraz analizę
zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego, przez
co rozumie się badanie:
a) zgodności poniesienia wydatku z terminem realizacji zadania,
b) zgodności poniesienia wydatku z rodzajem kosztu określonego w pozycji
kosztorysu, w której jest rozliczany,
c) sumy kwot poszczególnych pozycji i ogółem w odniesieniu do zapisów
umowy,
d) wartości poszczególnych źródeł finansowania.
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3. W przypadku, gdy rozliczany z dotacji koszt nie jest zgodny z postanowieniami
umowy, sprawdzeniu podlega procentowa wartość zwiększenia danej pozycji, czy nie
nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10% w wyniku przesunięć pomiędzy
poszczególnymi pozycjami (cezura „10%” zwiększenia danej pozycji dotyczy jedynie
środków pochodzących z dotacji, zmniejszenie natomiast może nastąpić w dowolnej
wysokości).
4. Po weryfikacji złożonego sprawozdania, analizie protokołów z ewentualnie
realizowanych kontroli oraz pozostałej zgromadzonej w trakcie realizacji umowy
dokumentacji - burmistrz dzielnicy podejmuje decyzję o akceptacji sprawozdania.
5. Informację o przyjęciu sprawozdania, zgodną ze wzorem, określonym w zarządzeniu
Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie m.st. Warszawy, przekazuje się
zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej dzielnicy.
6. Informacja o akceptacji sprawozdania (częściowego/końcowego) udostępniona jest
zleceniobiorcy w Generatorze przez pracownika urzędu dzielnicy.
7. Zleceniodawca ma prawo kontroli realizowanego zadania publicznego w okresie
objętym umową i po jego zakończeniu, przy czym zleceniobiorca zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez
5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zleceniobiorca
realizował zadanie publiczne.
8. Procedura kontroli zarówno merytorycznej, jak i finansowej, określona została
w odrębnym zarządzeniu Prezydenta.
9. W ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zweryfikowania i zaakceptowania
sprawozdań z wszystkich udzielonych dotacji z danego konkursu lub w odniesieniu
do konkursów wieloletnich sprawozdań za dany rok, urząd dzielnicy przekazuje
do Pełnomocnika zbiorczą informację o akceptacji wszystkich sprawozdań.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór
ZARZĄDZENIE NR …/20…
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia … (dzień, miesiąc) 20… r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie ………………………1 w …… roku/w latach ……

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. …………………...2), art. 4 ust. 1 pkt. ……3, art. 11 ust. 1
pkt …4, art. 13, art. 16a5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ……………………...6),7 zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
…………………………………………….. w …… roku/w latach ……. .
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w ………………………………………………………….
………………….................8
3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi
w formie wspierania/powierzania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą/będą pokrywać
pełnych kosztów/pełne koszty realizacji zadania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ...................9 Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ………….10 Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

Należy wpisać zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
3
Należy wpisać właściwy.
4
Należy wpisać właściwy/właściwe punkty.
5
Tylko w przypadku konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy.
6
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
7
Istnieje możliwość uzupełnienia podstawy prawnej, w szczególności w przypadku konkursów
specjalistycznych.
8
Należy powołać się na odpowiedni zapis programu współpracy lub innego dokumentu przywołanego
w programie współpracy.
9
Należy wpisać nazwę biura.
10
Należy wpisać nazwę biura.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór
Załącznik do zarządzenia nr …./
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ……

OGŁOSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku ……../w
latach……… zadania publicznego z zakresu …………………………………………11 oraz
zaprasza do składania ofert.
§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania.
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania/powierzania wraz
z udzieleniem dotacji.
2. Szczegółowe informacje dot. zadania zawiera poniższa tabela.
1.
2.
3.
4.

Nazwa zadania konkursowego:
Forma realizacji zadania: powierzenie/wsparcie12
Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi 13 14 15
Środki przeznaczone na realizację zadania:
……… zł/minimum…zł, maksimum…zł 16
5. Termin realizacji zadania:
6. Miejsce realizacji zadania:
7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć dowolną
liczbę / maksymalnie (wpisać liczbę) ofert.
8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać ....% całkowitych
kosztów realizacji zadania.17
9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi
nie mniej niż …..%.18

11

Należy wpisać zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Należy wybrać odpowiednią formę.
13
W przypadku programów zawierających wskaźniki należy wskazać konkretne wskaźniki, które należy
osiągnąć w ramach realizacji zadania. Jeżeli jest to możliwe należy uwzględnić również definicję i wartości
wskaźników, które należy osiągnąć w ramach realizacji zadania.
14
W przypadku konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy ogłoszenie powinno zawierać dodatkowo
informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania.
15
Zapis fakultatywny: W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania publicznego.
16
Należy wybrać jeden z wariantów i wpisać kwoty.
17
Jeżeli zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, punkt 8 należy
usunąć.
18
Jeżeli zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, punkt 9 należy
usunąć.
12
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§ 2. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. O przyznanie dofinansowania/finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się
ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako
oferenci).
3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st.
Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne
lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację
zadania należy przedstawić w pkt. IV.6. oferty tj. „Opisie poszczególnych działań w
zakresie realizacji zadania publicznego”.
4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu
m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy. Za inne środki finansowe nie
uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu m.st. Warszawy.
5. Oferenci, którzy:19
1) nie są podatnikami podatku VAT lub
2) są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie
przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,
przedstawiają w ofercie koszty brutto.
Oferenci, którzy:
1) są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego
przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,
zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.
W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową
części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.
6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod
względem merytorycznym.
7. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny,
w części lub w całości;
2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w trakcie trwania konkursu;
3) dofinansowania/finansowania więcej niż jednej oferty20, dofinansowania/finansowania
jednej oferty lub niedofinansowywania/niefinansowania żadnej z ofert.
4) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania/finansowania.
8. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw.
księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. IV.1 oferty tj. „Streszczeniu
zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji”.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

19

Dotyczy zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców. W przypadku zadań,
w których nie przewiduje się możliwości pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców cały ustęp należy
usunąć.
20
W konkursach, w których jest zakładane wyłonienie tylko jednego Zleceniobiorcy, zapis „więcej niż jednej”
należy pominąć.
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1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów,
jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za
realizację zadania.
2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod
warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną
pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
/ Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. ……………………..21.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. ………………….22).
4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien
uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący
stroną umowy”.
5. Oferent może nie wyceniać wartości wkładu rzeczowego i nie ujmować go
w kalkulacji kosztów, a jedynie opisać w pkt. IV.13 oferty tj. „Wkładzie rzeczowym
przewidzianym do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego”.
6. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.
§ 4. Składanie ofert
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra

2.
3.

4.

5.

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod
adresem https://www.…………….. do dnia ……………… roku do godz. …………. .
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać
i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………… roku do godz. …………..
w ………………………….. Urzędu m.st. Warszawy przy ul. ……………….. lub
przesłać
przesyłką/pocztą
tradycyjną/przesyłką
kurierską
na
adres:
…………………………... (liczy się data wpływu do Biura).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku
pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem,
umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest
wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia
złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie
wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone
potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać
ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W
przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć
do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy .............23 Urzędu m.st.
Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych

21

Należy wpisać aktualny Dziennik Ustaw.
Należy wpisać aktualny Dziennik Ustaw.
23
Należy wpisać nazwę biura.
22
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oraz wymogów formalnych (............................................ , nr telefonu .......................,
od … do… w godz. …-… ).
§ 5. Wymagana dokumentacja
1. Obligatoryjnie należy złożyć24:

2.

3.

4.

5.

6.

1) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,
innym rejestrze lub ewidencji.
2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
– kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny
dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem
faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument
potwierdzający
upoważnienie
do
działania
w
imieniu
oferenta(-ów);
4) kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora
Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia
załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1, oferent może dołączyć rekomendacje i opinie
oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety,
opracowania.
W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
w ust. 1 pkt 2-425.
Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania
powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu
dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania
projektu umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
1) zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności
danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
2) oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest
podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie
internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,26
3) innych dokumentów wynikających z ogłoszenia konkursowego:
…………………………………………………………………27
Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia
dokumentów po uzyskaniu zgody …………...28 Urzędu m.st. Warszawy.

24

Dodanie jakiegokolwiek dodatkowego załącznika obligatoryjnego wymaga każdorazowo zgody Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonej za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
25
Należy zmienić w przypadku dodania kolejnego obowiązkowego załącznika.
26
Dotyczy zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców. W przypadku zadań,
w których nie przewiduje się możliwości pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców pkt należy usunąć.
27
Należy wpisać konkretne dokumenty wynikające z ogłoszenia konkursowego. Jeśli takie nie występują pkt
należy usunąć.
28
Należy wpisać nazwę biura.
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§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Członkowie komisji konkursowej do opiniowania ofert ocenią każdą ofertę, która spełniła
wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia29.
4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane
są Prezydentowi m.st. Warszawy.
5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
w drodze zarządzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicy ogłoszeń …………30 Urzędu
m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).
§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie 31
Rodzaj zadania
…………………………………...

20… r.
…….. zł

29

20… r.
……. zł

Zapis fakultatywny, który należy uwzględnić, gdy dyrektor biura zdecydował się na stosowanie Indywidualnej
Karty Oceny Ofert.
30
Należy wpisać nazwę biura.
31
Należy wpisać rodzaj zadania, odpowiednie lata (rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert i rok poprzedni)
oraz kwoty.
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Wzór
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
……………………………………..
(nazwa biura)
KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY
Adnotacje urzędowe

2.

Numer zarządzenia w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Tytuł zadania publicznego (z oferty)

3.

Nazwa i adres oferenta

4.

Numer kancelaryjny oferty

1.

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik biura)
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
1.
2.
3.

4.

5.

6.

TAK/ NIE/
NIE
DOTYCZY

Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków w terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w
ogłoszeniu konkursowym.
Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego, innego rejestru lub ewidencji).
Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
/Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta i obowiązkowe załączniki wypełnione zostały w języku polskim albo zostały
przetłumaczone na język polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe).
Do oferty załączone zostały:
a. kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
potwierdzający osobowość prawną oferenta - w przypadku, gdy oferent nie podlega
wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
b. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
c. kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o
której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
d. inne załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe32 33:
Uwagi dotyczące oceny formalnej

Adnotacje urzędowe
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie
merytorycznej/ Oferta nie spełnia wymogów formalnych …………………………………………………………….
i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne
(data i podpis pracownika biura dokonującego oceny
skreślić)
formalnej oferty34)

Wzór
32

Dodanie jakiegokolwiek dodatkowego załącznika obligatoryjnego wymaga każdorazowo zgody Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonej za pośrednictwem
poczty elektronicznej (adres: ngo@um.warszawa.pl).
33
Należy wymienić załączniki obligatoryjne wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
34
W przypadku, gdy oceny dokonuje więcej niż jeden pracownik wiersz należy rozszerzyć, aby umożliwić
złożenie dwóch lub więcej podpisów.
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia

……………………………

……………………………..

(nazwa biura)

data

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY
Adnotacje urzędowe
1.

Numer
zarządzenia
w
sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2.

Tytuł zadania publicznego (z oferty)

3.

Nazwa i adres oferenta

4.

Nr kancelaryjny oferty

Lp.

Maksymalna
liczba
35
punktów

Kryterium

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym
przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców
zadania (np. badania, ankiety, opracowania)*

2.

Zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi
w ogłoszeniu konkursowym*

3.

Opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich
rekrutacji*

4.

Określenie konkretnych i realistycznych celów oraz ich
mierników*

5.

Określenie zakładanych rezultatów, planowanego poziomu
ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów*

6.

Spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań*

7.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania*

Przyznana
liczba
punktów

35

Maksymalna liczba punktów dla poszczególnych kryteriów/podkryteriów ustalana jest przez biuro w
zależności od tematyki konkursowej.
* Dopuszcza się możliwość modyfikacji, usuwania oraz dodawania podkryteriów. Kryteria z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (określone numeracją rzymską) muszą
pozostać niezmienione.
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8.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do
poziomu złożoności i liczby zaplanowanych działań*

9.

Cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań*

10.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz
planowany sposób minimalizacji ryzyka 36*

Ib

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
realizować zadanie

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób
zaangażowanych w realizację zadania*

II.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
w tym:

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym*

2.

Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem
zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym*

3.

Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do realizacji
zadania*

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, w szczególności:

1.

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z
perspektywy założonych działań*

2.

Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych
kategorii kosztów*

3.

Szczegółowy opis pozycji kosztorysu*

4.

Adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji
stawek*

IV.

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego (przy wspieraniu)

V.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków:
Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie
odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi
do realizacji zadania*

1.

36

Dotyczy konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy.
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2.

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków*
RAZEM

100

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
VI.

WYNIK GŁOSOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
Ofertę rekomendowało/rekomendował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.
Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do
opiniowania ofert.
Od głosu wstrzymało/wstrzymał się …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

STANOWISKO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości
……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania
Uwagi

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

PODPISY OBECNYCH NA POSIEDZENIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OPINIOWANIA OFERT
Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej
do opiniowania ofert

10

Podpisy poszczególnych członków Komisji
konkursowej do opiniowania ofert

Wzór
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

INDYWIDUALNA KARTA OCENY OFERTY
Adnotacje urzędowe
1.

Imię i nazwisko członka komisji
konkursowej do opiniowania ofert

2.

Numer
zarządzenia
w
sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert

3.

Tytuł zadania publicznego (z oferty)

4.

Nazwa i adres oferenta

5.

Numer kancelaryjny oferty

11

Lp.

Kryterium

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym
przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców
zadania (np. badania, ankiety, opracowania)*

2.

Zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w
ogłoszeniu konkursowym*

3.

Opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich
rekrutacji*

4.

Określenie konkretnych i realistycznych celów oraz ich
mierników*

5.

Określenie zakładanych rezultatów, planowanego poziomu
ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów*

6.

Spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań*

7.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania*

8.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do
poziomu złożoności i liczby zaplanowanych działań*

9.

Cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań*

10.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz
planowany sposób minimalizacji ryzyka 38*

Ib

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
realizować zadanie

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób
zaangażowanych w realizację zadania*

II.

Maksymalna
liczba
punktów37

Przyznana
liczba
punktów

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
w tym:

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym*

2.

Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem
zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym*

37

Maksymalna liczba punktów dla poszczególnych kryteriów/podkryteriów ustalana jest przez biuro w
zależności od tematyki konkursowej.
* Dopuszcza się możliwość modyfikacji, usuwania oraz dodawania podkryteriów. Kryteria z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (określone numeracją rzymską) muszą
pozostać niezmienione.
38

Dotyczy konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy.

3.

III.

Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do realizacji
zadania *
Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, w szczególności:

1.

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z
perspektywy założonych działań*

2.

Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych
kategorii kosztów*

3.

Szczegółowy opis pozycji kosztorysu*

4.

Adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji
stawek*

IV.

Udział innych środków finansowych planowany na
realizację zadania publicznego (przy wspieraniu)

V.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków:
Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie
odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do
realizacji zadania*

1.

2.

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków*
RAZEM

100

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy
w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne)
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, zgodnych z rodzajem zadania
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
VI.
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

UCHWAŁA NR ……./……..
ZARZĄDU DZIELNICY ………………… MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia …………………… 20… r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie …………………1 w Dzielnicy ……………… m.st. Warszawy
w …… roku/w latach ……
Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. …………………………….2), art. 4 ust. 1 pkt. ……3, art. 11
ust. 1 pkt ….4, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. …………………………...5)6 oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008
Rady
m.st.
Warszawy
z
dnia
18
grudnia
2008
r.
w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań
i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. ……………..7), uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
…………………………………… w Dzielnicy ……………… m.st. Warszawy w ……
roku/w latach ……. .
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w ……………………………………………………….8.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi
w formie wspierania/powierzania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą/będą pokrywać
pełnych kosztów/pełne koszty realizacji zadania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy ...................9
m.st. Warszawy.
1

Należy wpisać zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
3
Należy wpisać właściwy.
4
Należy wpisać właściwy/właściwe punkty.
5
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
6
Istnieje możliwość uzupełnienia podstawy prawnej, w szczególności w przypadku konkursów
specjalistycznych.
7
Należy wpisać aktualne publikatory.
8
Należy powołać się na odpowiedni zapis programu współpracy lub innego dokumentu przywołanego
w programie współpracy.
9
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
2

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy …….10
Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10

Należy wpisać nazwę dzielnicy.

2

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr …../2017
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia ……….. 2017 r.

Wzór
Załącznik do uchwały nr ….
Zarządu Dzielnicy ……
m.st. Warszawy z dnia ……

OGŁOSZENIE
Zarząd Dzielnicy……… m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku
……..……../w latach……… zadania publicznego z zakresu …………………………11 oraz
zaprasza do składania ofert.
§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania.
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania/powierzania wraz
z udzieleniem dotacji.
2. Szczegółowe informacje dot. zadania zawiera poniższa tabela.
1. Nazwa zadania konkursowego:
2. Forma realizacji zadania: powierzenie/wsparcie12
3. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi 13 14 15
4. Środki przeznaczone na realizację zadania:
……….…. zł/minimum…zł, maksimum…zł 16
5. Termin realizacji zadania:
6. Miejsce realizacji zadania:
7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć dowolną
liczbę / maksymalnie (wpisać liczbę) ofert.
8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać ....% całkowitych
kosztów realizacji zadania.17
9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi
nie mniej niż …..%.18

11

Należy wpisać zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Należy wybrać odpowiednią formę.
13
W przypadku programów zawierających wskaźniki należy wskazać konkretne wskaźniki, które należy
osiągnąć w ramach realizacji zadania. Jeżeli jest możliwe należy uwzględnić również definicję i wartości
wskaźników, które należy osiągnąć w ramach realizacji zadania.
14
W przypadku konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy ogłoszenie powinno zawierać dodatkowo
informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania.
15
Zapis fakultatywny: W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania publicznego.
16
Należy wybrać jeden wariantów i wpisać kwoty.
17
Jeżeli zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, punkt 8 należy
usunąć.
18
Jeżeli zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, punkt 9 należy
usunąć.
12

3

§ 2. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. O przyznanie dofinansowania/finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się
ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako
oferenci).
3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st.
Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne
lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację
zadania należy przedstawić w pkt. IV.6. oferty tj. „Opisie poszczególnych działań w
zakresie realizacji zadania publicznego”.
4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu
m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy. Za inne środki finansowe nie
uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu m.st. Warszawy.
5. Oferenci, którzy:19
1) nie są podatnikami podatku VAT lub
2) są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie
przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,
przedstawiają w ofercie koszty brutto.
Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania
publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania
publicznego, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.
W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową
części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.
6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod
względem merytorycznym.
7. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny,
w części lub w całości;
2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w trakcie trwania konkursu;
3) dofinansowania/finansowania więcej niż jednej oferty20, dofinansowania/finansowania
jednej oferty lub niedofinansowywania/niefinansowania żadnej z ofert.
4) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania/finansowania.
8. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw.
księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. IV.1 oferty tj. „Streszczeniu
zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji”.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego
1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów,
jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
19

Dotyczy zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców. W przypadku zadań,
w których nie przewiduje się możliwości pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców cały ustęp należy
usunąć.
20
W konkursach, w których jest zakładane wyłonienie tylko jednego Zleceniobiorcy, zapis „więcej niż jednej”
należy pominąć.
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2.

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie
za realizację zadania.
Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod
warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną
pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
/ Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. ……………………..21.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. ………………….22).
W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien
uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący
stroną umowy”.
Oferent może nie wyceniać wartości wkładu rzeczowego i nie ujmować go
w kalkulacji kosztów, a jedynie opisać w pkt. IV.13 oferty tj. „Wkładzie rzeczowym
przewidzianym do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego”.
Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

3.

4.

5.

6.

§ 4. Składanie ofert
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra

2.
3.

4.

5.

21
22

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod
adresem https://www.……………... do dnia ……………… roku do godz. ………….. .
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać
i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………… roku do godz. …………..
w ………………………….. Urzędu Dzielnicy ….. m.st. Warszawy/Wydziale ……. dla
Dzielnicy
…..
m.st.
Warszawy
przy
ul. ……………….. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:
…………………………... (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku
pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem,
umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest
wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia
złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie
wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone
potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać
ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W
przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć
do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu
oferty.
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy ……
m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań
Należy wpisać aktualny Dziennik Ustaw.
Należy wpisać aktualny Dziennik Ustaw.
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konkursowych oraz wymogów formalnych (............................................ , nr telefonu
......................., od … do… w godz. …-… ).
§ 5. Wymagana dokumentacja
1. Obligatoryjnie należy złożyć23:

2.

3.

4.

5.

6.

1) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,
innym rejestrze lub ewidencji.
2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
– kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny
dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem
faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument
potwierdzający
upoważnienie
do
działania
w
imieniu
oferenta(-ów);
4) kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora
Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia
załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie
oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety,
opracowania.
W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
w ust. 1 pkt 2-424.
Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania
powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu
dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania
projektu umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
1) zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności
danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
2) oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest
podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie
internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,25
3) innych dokumentów wynikających z ogłoszenia konkursowego:
…………………………………………………………………26
Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia
dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy….. 27 m.st. Warszawy.

23

Dodanie jakiegokolwiek dodatkowego załącznika obligatoryjnego wymaga każdorazowo zgody Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonej za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
24
Należy zmienić w przypadku dodania kolejnego obowiązkowego załącznika.
25
Dotyczy zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców. W przypadku zadań,
w których nie przewiduje się możliwości pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców pkt należy usunąć.
26
Należy wpisać konkretne dokumenty wynikające z ogłoszenia konkursowego. Jeśli takie nie występują pkt
należy usunąć.
27
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
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§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Członkowie komisji konkursowej do opiniowania ofert ocenią każdą ofertę, która spełniła
wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia28.
4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje
co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
w drodze zarządzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy ……29 m.st. Warszawy oraz
na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).
§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie 30
20…
…….. zł

Rodzaj zadania
…………………………………...

28

20…
……. zł

Zapis fakultatywny, który należy uwzględnić, gdy burmistrz dzielnicy zdecydował się na stosowanie
Indywidualnej Karty Oceny Oferty.
29
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
30
Należy wpisać rodzaj zadania, odpowiednie lata (rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert i rok poprzedni)
oraz kwoty.
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Wzór
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
……………………………………..
(nazwa urzędu dzielnicy)
KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY
Adnotacje urzędowe
1.

Numer uchwały w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert

2.

Tytuł zadania publicznego (z oferty)

3.

Nazwa i adres oferenta

4.

Numer kancelaryjny oferty

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik urzędu dzielnicy)
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
1.
2.
3.

4.

5.

6.

TAK/ NIE/
NIE
DOTYCZY

Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków w terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w
ogłoszeniu konkursowym.
Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
rejestru lub ewidencji).
Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
/Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta i obowiązkowe załączniki wypełnione zostały w języku polskim albo zostały
przetłumaczone na język polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe).
Do oferty załączone zostały:
a. kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
potwierdzający osobowość prawną oferenta - w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi
w Krajowym Rejestrze Sądowym;
b. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
c. kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o
której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
d. inne załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe 31 32:
Uwagi dotyczące oceny formalnej

Adnotacje urzędowe
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie
merytorycznej/ Oferta nie spełnia wymogów formalnych …………………………………………………………….
i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne (data i podpis pracownika urzędu dzielnicy dokonującego
skreślić)
oceny formalnej oferty33)
31

Dodanie jakiegokolwiek dodatkowego załącznika obligatoryjnego wymaga każdorazowo zgody Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonej za pośrednictwem
poczty elektronicznej (adres: ngo@um.warszawa.pl).
32
Należy wymienić załączniki obligatoryjne wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert,
33
W przypadku, gdy oceny dokonuje więcej niż jeden pracownik wiersz należy rozszerzyć, aby umożliwić
złożenie dwóch lub więcej podpisów.
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Wzór
Załącznik nr 2 do ogłoszenia

……………………………

……………………………..

(nazwa urzędu dzielnicy)

data

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY
Adnotacje urzędowe
1.

Numer uchwały w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert

2.

Tytuł zadania publicznego (z oferty)

3.

Nazwa i adres oferenta

4.

Nr kancelaryjny oferty

Lp.

Maksymalna
liczba
34
punktów

Kryterium

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym
przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców
zadania (np. badania, ankiety, opracowania)*

2.

Zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi
w ogłoszeniu konkursowym*

3.

Opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich
rekrutacji*

4.

Określenie konkretnych i realistycznych celów oraz ich
mierników*

5.

Określenie zakładanych rezultatów, planowanego poziomu
ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów*

6.

Spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań*

Przyznana
liczba
punktów

34

Maksymalna liczba punktów dla poszczególnych kryteriów/podkryteriów ustalana jest przez urząd dzielnicy w
zależności od tematyki konkursowej.
* Dopuszcza się możliwość modyfikacji, usuwania oraz dodawania podkryteriów. Kryteria z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (określone numeracją rzymską) muszą
pozostać niezmienione.
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7.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania*

8.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do
poziomu złożoności i liczby zaplanowanych działań*

9.

Cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań*

10.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz
planowany sposób minimalizacji ryzyka 35*

Ib

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
realizować zadanie

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób
zaangażowanych w realizację zadania*

II.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
w tym:

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym*

2.

Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem
zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym*

3.

Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do realizacji
zadania*

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, w szczególności:

1.

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z
perspektywy założonych działań*

2.

Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych
kategorii kosztów*

3.

Szczegółowy opis pozycji kosztorysu*

4.

Adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji
stawek*

IV.

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego (przy wspieraniu)

V.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków:

35

Dotyczy konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy.
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1.

Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie
odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi
do realizacji zadania*

2.

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków*
RAZEM

100

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
VI.

WYNIK GŁOSOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
Ofertę rekomendowało/rekomendował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.
Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do
opiniowania ofert.
Od głosu wstrzymało/wstymał się …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

STANOWISKO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości
……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania*
Uwagi

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

PODPISY OBECNYCH NA POSIEDZENIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OPINIOWANIA OFERT
Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej
do opiniowania ofert

11

Podpisy poszczególnych członków Komisji
konkursowej do opiniowania ofert

Wzór
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

INDYWIDUALNA KARTA OCENY OFERTY
Adnotacje urzędowe
1.

Imię i nazwisko członka komisji
konkursowej do opiniowania ofert

2.

Numer uchwały w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert

3.

Tytuł zadania publicznego (z oferty)

4.

Nazwa i adres oferenta

5.

Numer kancelaryjny oferty

Lp.

Kryterium

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym
przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców
zadania (np. badania, ankiety, opracowania)*

2.

Zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w
ogłoszeniu konkursowym*

3.

Opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich
rekrutacji*

4.

Określenie konkretnych i realistycznych celów oraz ich
mierników*

5.

Określenie zakładanych rezultatów, planowanego poziomu
ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów*

6.

Spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań*

7.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania*

Maksymalna
liczba
punktów36

Przyznana
liczba
punktów

36

Maksymalna liczba punktów dla poszczególnych kryteriów/podkryteriów ustalana jest przez urząd dzielnicy w
zależności od tematyki konkursowej.
* Dopuszcza się możliwość modyfikacji, usuwania oraz dodawania podkryteriów. Kryteria z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (określone numeracją rzymską) muszą
pozostać niezmienione.

8.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do
poziomu złożoności i liczby zaplanowanych działań*

9.

Cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań*

10.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz
planowany sposób minimalizacji ryzyka 37*

Ib

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
realizować zadanie

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób
zaangażowanych w realizację zadania*

II.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
w tym:

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym*

2.

Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem
zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym*

3.

Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do realizacji
zadania *

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, w szczególności:

1.

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z
perspektywy założonych działań*

2.

Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych
kategorii kosztów*

3.

Szczegółowy opis pozycji kosztorysu*

4.

Adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji
stawek*

IV.

Udział innych środków finansowych planowany na
realizację zadania publicznego (przy wspieraniu)

V.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków:
Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie
odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do
realizacji zadania*

1.

2.

37

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków*

Dotyczy konkursów ogłaszanych na podstawie art. 16a ustawy.
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RAZEM

100

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy
w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne)
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, zgodnych z rodzajem zadania
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
VI.
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

ZARZĄDZENIE NR …/20…
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia … (dzień, miesiąc) 20… r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego/zadań publicznych w zakresie ………………………………………………
w ……… roku/w latach ……….
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. ……………………………..1 ) oraz art. 15 ust. ……………2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. ……………………………….3), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego/zadań publicznych w zakresie ………………….. w …… roku/w latach………,
w następującym składzie4:
1) ……………………………
–
Przewodniczący/a
komisji
konkursowej
do opiniowania ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………….;
2) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka ……………………………………………………………….;
3) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka ……………………………………………………………….;
4) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka ……………………………………………………………….;
5) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka ……………………………………………………………….;
6) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………….......................... .5
§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone
w
ramach
otwartego
konkursu/otwartych
konkursów
ofert,
przeprowadzanego/przeprowadzanych w …………………………..6 Urzędu m.st. Warszawy,
na realizację zadania/zadań:……………………….7

1

Należy uwzględnić aktualne publikatory.
Należy przywołać odpowiednie ustępy.
3
Należy uwzględnić aktualne publikatory.
4
Liczba członków komisji konkursowej do opiniowania ofert ustalana jest przez biuro.
5
Należy wpisać przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawicieli właściwego
BKDS-u/właściwych BKDS-ów.
6
Należy wpisać nazwę biura.
7
Należy wpisać w przypadku, gdy komisja konkursowa jest powoływana do opiniowania ofert złożonych na
realizację określonego zadania/zadań. Jeżeli natomiast będą to wszystkie zadania z danego zakresu i nie ma
możliwości wskazania ich na tym etapie, całą ostatnią część zdania należy usunąć.
2

§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego/ej komisji konkursowej do opiniowania
ofert zastępuje go/ją ………………………………………….. – Członek/Członkini komisji
konkursowej do opiniowania ofert.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ……………..8 Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ………….9 Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

8
9

Należy wpisać nazwę biura.
Należy wpisać nazwę biura.

2

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

UCHWAŁA NR ……./……..
ZARZĄDU DZIELNICY ………………… MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia …………………… 20… r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego/zadań publicznych w zakresie ………………………………
w Dzielnicy ……. m.st. Warszawy w ……… roku/w latach ……….

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. ……………………………………..1 ), art. 15 ust. ……………2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
…………………….3) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18
grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych
zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. …………………………..)4 uchwala
się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego/zadań publicznych w zakresie ………………….. w Dzielnicy …… m.st. Warszawy
w …. roku/w latach………,, w następującym składzie5:
1) ……………………………
–
Przewodniczący/a
komisji
konkursowej
do opiniowania ofert – przedstawiciel/ka ………………………………………………..;
2) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………………………………..;
3) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………………………………..;
4) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………………………………..;
5) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………………………………..;
6) ……………………….. – Członek/Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel/ka …………………………………………………………………6

w

1

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone
ramach
otwartego
konkursu/otwartych
konkursów
ofert,

Należy uwzględnić aktualne publikatory.
Należy przywołać odpowiednie ustępy.
3
Należy uwzględnić aktualne publikatory.
4
Należy uwzględnić aktualne publikatory.
5
Liczba członków komisji konkursowej do opiniowania ofert ustalana jest przez dzielnicę.
6
Należy wpisać przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawicieli właściwego DKDS-u/właściwego
BKDS-u.
2

przeprowadzanego/przeprowadzanych w Dzielnicy…………………………..7 m.st. Warszawy,
na realizację zadania/zadań:……………………….8
§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego/cej komisji konkursowej do opiniowania
ofert zastępuje go/ją ………………………………………….. – Członek/Członkini komisji
konkursowej do opiniowania ofert.
§ 4. Wykonanie
m.st. Warszawy.

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi

Dzielnicy

……………..9

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy,
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
Stołecznego
Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy …….10 Miasta
Stołecznego Warszawy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7

Należy wpisać nazwę dzielnicy.
Należy wpisać w przypadku, gdy komisja konkursowa jest powoływana do opiniowania ofert złożonych na
realizację określonego zadania/zadań. Jeżeli natomiast będą to wszystkie zadania z danego zakresu i nie ma
możliwości wskazania ich na tym etapie, całą ostatnią część zdania należy usunąć.
9
Należy wpisać nazwę dzielnicy
10
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
8

2

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

ZARZĄDZENIE NR …/20…
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia … (dzień, miesiąc) 20… r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie ………………………1 w …… roku/w latach ……
Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. …………………….2) oraz art. 18a ust. 1 pkt …..3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U…………...…..4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie …………………………………………….. w …… roku/w latach ….., ogłoszony
zarządzeniem nr… Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ….. .
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ……………5 Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 3.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ………….6 Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

Należy wpisać zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Należy wpisać aktualne publikatory.
3
Należy wpisać właściwy pkt, zgodnie z ustawą.
4
Należy wpisać aktualne publikatory.
5
Należy wpisać nazwę biura.
6
Należy wpisać nazwę biura.
2

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

UCHWAŁA NR ……./……..
ZARZĄDU DZIELNICY ……………………………m.st. WARSZAWY
z dnia …………………… 20… r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie ………………………1 w Dzielnicy …. m.st. Warszawy w … roku/w latach ……

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. ………………………..2), art. 18a ust. 1 pkt …..3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. …………………………..4) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady
m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy
do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.
………………..5) uchwala się, co następuje:
§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie …………………………… w Dzielnicy …… m.st. Warszawy w …. roku/w latach
….., ogłoszony uchwałą nr… Zarządu Dzielnicy ….. m.st. Warszawy z dnia ….. .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy ...................6
m.st. Warszawy.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy …….7
Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Należy wpisać zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Należy wpisać aktualne publikatory.
3
Należy wpisać właściwy pkt, zgodnie z ustawą.
4
Należy wpisać aktualne publikatory.
5
Należy wpisać aktualne publikatory.
6
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
7
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
2

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór
Warszawa, dnia ………………………
………………………………………….
Imię i nazwisko członka komisji konkursowej do opiniowania ofert

Zarządzenie nr ….Prezydenta m.st. Warszawy z dnia….. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację….. /Uchwała Zarządu
Dzielnicy…….. m.st. Warszawy z dnia …. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację ………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Oświadczam, że:
1. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z którymkolwiek z członków władz
oferentów ubiegających się o dofinansowanie/finansowanie zadania ze środków
m.st. Warszawy, z ich zastępcami prawnymi, lub z członkami innych organów osób
prawnych ubiegających się o udzielenie dofinansowania/sfinansowania zadania ze
środków m.st. Warszawy;
2. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie
pozostawałam/em w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z żadnym z oferentów
ubiegających się o dofinansowanie/finansowanie zadania;
3. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie
byłam/em członkiem żadnej z władz oferentów ubiegających się o
dofinansowanie/finansowanie zadania ze środków m.st. Warszawy;
4. nie pozostaję z żadnym z oferentów ubiegających się o dofinansowanie/finansowanie
zadania ze środków m.st. Warszawy w innych relacjach, które mogłyby budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5. zobowiązuję się do nieujawniania informacji o przebiegu głosowania oraz
indywidualnych ocenach ofert formułowanych przez poszczególnych członków komisji
konkursowej w trakcie prac komisji.
………………………………
podpis składającego oświadczenie członka komisji
konkursowej do opiniowania ofert

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

……………………………………

Warszawa, dnia…………………………...............

(pieczątka biura/urzędu dzielnicy)

Wzór

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
Adnotacje urzędowe
Konkurs ogłoszony zarządzeniem nr ……. z dnia……/uchwałą nr….z dnia……….1
1.
2.
3.

Liczba wszystkich ofert złożonych
przez oferentów w konkursie ofert
Łączna
kwota
przeznaczona
na dotacje w konkursie ofert
Suma dotacji zaproponowanych
przez komisję konkursową

Lista ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania/finansowania2
Lp.

Nr kancelaryjny
oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

1.
2.
3.

Lista ofert, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania/finansowania3
Lp.

Nr kancelaryjny
oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

1.
2.
3.

Lista ofert, które nie zostały zaakceptowane pod względem formalnym
Lp.

Nr kancelaryjny
oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

1.
2.
3.

Lista ofert, które zostały wycofane przez oferenta
Lp.

Nr kancelaryjny
oferty

Nazwa oferenta

1.
2.
3.

1

Należy usunąć niepotrzebne i uzupełnić.
Należy usunąć niepotrzebne.
3
Należy usunąć niepotrzebne.
2

Tytuł zadania publicznego

Proponowana
wysokość dotacji

Uwagi*

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………...
Podpis przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert

2

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

UCHWAŁA NR ……./……..
ZARZĄDU DZIELNICY ………………… MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia …………………… 20… r.
w sprawie rekomendowania do dofinansowania/finansowania ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie …………………………………1 w Dzielnicy ……. m.st. Warszawy
w ……… roku/w latach ……

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. ……………………………………..2 ), art. 15 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
…………………….3) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18
grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych
zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. …………………………..4) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Rekomenduje się do dofinansowania/finansowania oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr…. Zarządu Dzielnicy ……….
m.st. Warszawy z dnia….. na realizację zadania w zakresie ……………. w Dzielnicy ………
m.st. Warszawy w ….roku/w latach … .
2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane do dofinansowania/finansowania wraz
z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą ……… zł.
§ 3. Wykonanie
m.st. Warszawy.

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi

Dzielnicy

……………..

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy …….5 Miasta Stołecznego
Warszawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Należy przywołać zakres z ogłoszenia konkursowego.
Należy uwzględnić aktualne publikatory.
3
Należy uwzględnić aktualne publikatory.
4
Należy uwzględnić aktualne publikatory.
2

5

Należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór
Załącznik do uchwały nr ……../…….
z dnia ……………. r.

Lp.

Nazwa
oferenta

Tytuł
zadania
publicznego

Wysokość
proponowanych
środków
publicznych w
roku …….6

Klasyfikacja
budżetowa
dotacji w
roku ……..7

Wysokość
Suma
proponowanych
środków
publicznych w
latach
przyszłych8

Dział …..
Rozdział ….
§ ……..

6

Należy wskazać środki zarezerwowane w budżecie/załączniku dzielnicowym do budżetu dla pierwszego roku realizacji zadania.
Dotyczy środków z poprzedniej kolumny.
8
Dotyczy konkursów wieloletnich. Należy wpisać środki zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z
podziałem na poszczególne lata. W przypadku konkursów jednorocznych kolumnę należy usunąć.
7

2

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

ZARZĄDZENIE NR …/20…
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia … (dzień, miesiąc) 20… r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie …………………… 1
w ......... roku/ w latach ……..

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. …………………………...2) oraz art. 15 ust. ……..3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. …………………………….4), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
zarządzeniem nr …… Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ….. na realizację zadania
publicznego w zakresie …………….……. w …… roku/w latach …….., w formie
wspierania/powierzania
tego
zadania
wraz
z
udzieleniem
dotacji
na
dofinansowanie/finansowanie jego realizacji.
2. Wykaz ofert, które zostały wybrane do dofinansowania/finansowania, wraz
z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji stanowi załącznik
do zarządzenia.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą ……… zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ………………5 Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie ………….Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

Należy przywołać zakres z ogłoszenia konkursowego.
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
3
Należy przywołać odpowiednie ustępy/ustęp.
4
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
5
Należy wpisać nazwę biura.
2

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór
Załącznik do zarządzenia nr ……../…….
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ……………. r.

Lp.

Nazwa
oferenta

Tytuł zadania
publicznego

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
w roku
…….6

Klasyfikacja
budżetowa
dotacji w
roku ……..7

Wysokość
Suma
przyznanych
środków
publicznych
w latach
przyszłych8

Dział …..
Rozdział ….
§ ……..

6

Należy wskazać środki zarezerwowane w budżecie/załączniku dzielnicowym do budżetu dla pierwszego roku realizacji
zadania.
7
Dotyczy środków z poprzedniej kolumny.
8
Dotyczy konkursów wieloletnich. Należy wpisać środki zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st.
Warszawy z podziałem na poszczególne lata. W przypadku konkursów jednorocznych kolumnę należy usunąć.

2

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór

ZARZĄDZENIE NR …/20…
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia … (dzień, miesiąc) 20… r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie ……………………… 1 w Dzielnicy ….. m.st. Warszawy
w ......... roku/w latach …….

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. …………………….2) oraz art. 15 ust. ……..3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U………………………………...4), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
uchwałą nr …. Zarządu Dzielnicy ………. m.st. Warszawy z dnia ….. na realizację zadania
publicznego w zakresie ……………. w …. roku/ w latach …., w formie
wspierania/powierzania
tego
zadania
wraz
z
udzieleniem
dotacji
na
dofinansowanie/finansowanie jego realizacji.
2. Wykaz ofert, które zostały wybrane do dofinansowania/finansowania, wraz
z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą ……… zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy ………….5
m.st. Warszawy.
§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy …………
m.st. Warszawy, oraz na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy
www.ngo.um.warszawa.pl.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

Należy przywołać zakres z ogłoszenia konkursowego.
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
3
Należy przywołać odpowiednie ustępy/ustęp.
4
W przypisach dolnych należy wskazać publikatory urzędowe, tj. wszystkie zmiany ogłoszonego tekstu ustawy.
5
Należy wpisać nazwę dzielnicy.
2

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

Wzór
Załącznik do zarządzenia nr ……../…….
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ……………. r.

Lp.

Nazwa
oferenta

Tytuł zadania
publicznego

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
w roku
…….6

Klasyfikacja
budżetowa
dotacji w
roku ……..7

Wysokość
Suma
przyznanych
środków
publicznych
w latach
przyszłych8

Dział …..
Rozdział ….
§ ……..

6

Należy wskazać środki zarezerwowane w budżecie/załączniku dzielnicowym do budżetu dla pierwszego roku realizacji
zadania.
7
Dotyczy środków z poprzedniej kolumny.
8
Dotyczy konkursów wieloletnich. Należy wpisać środki zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st.
Warszawy z podziałem na poszczególne lata. W przypadku konkursów jednorocznych kolumnę należy usunąć.

2

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

WZÓR
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
O KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W ROKU BUDŻETOWYM
nr ……………

pod tytułem:
…………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………..,
zawarta w dniu …………………………………………... w ………………............................,
między:
miastem stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….,
a podmiotem:
………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą
w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………,
reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem, załączonym do
niniejszej umowy, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

1

§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania
publicznego pod tytułem:

2.
3.
4.
5.
6.

7.

…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………
określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu .........................................1,
zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne
w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe, o których mowa w § 3, w formie dotacji,
której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.
Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji
zadania publicznego2* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 10 ust. 2.
Oferta, jej aktualizacja* oraz oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące podatku VAT*, stanowiące
załączniki do niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Zleceniodawcy:……………………...........………………………………,
tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej…….………………...…..;
2) ze strony Zleceniobiorcy:....………...………………...….........................................,
tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..……… .
Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do
reprezentacji;
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§2
Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:
od dnia………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia ............................ r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania)
2. Termin poniesienia wydatków ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………… r. (należy wpisać datę ogłoszenia wyników konkursu
– w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu lub
1
2

Należy wpisać datę złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Zleceniobiorca nie zobowiązuje się do wykorzystania
środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązuje się do
wykorzystania innych środków finansowych.
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3.

4.

5.
6.

7.

datę rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku zadań, których data rozpoczęcia jest późniejsza
bądź równa terminowi ogłoszenia wyników)
do dnia …………………… r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania
z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia …………………… r. (należy wpisać tę samą datę zakończenia, co w przypadku
wydatkowania środków pochodzących z dotacji).
Przez termin poniesienia wydatków rozumie się faktyczne dokonanie zapłaty na podstawie faktur i
rachunków, w tym – w przypadku umów z osobami fizycznymi – dokonanie zapłaty pracownikom i
współpracownikom oraz opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Dokonywanie jednorazowej płatności na podstawie faktury lub rachunku przekraczającej
równowartość 7 000 złotych następuje za pośrednictwem rachunku bankowego Zleceniobiorcy. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może wyrazić w formie pisemnej zgodę na
płatność gotówką.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem jej
aktualizacji*, w terminie określonym w ust. 1.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4*3,
zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dopuszcza się
wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w
umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach
określonych w § 11.
Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 6 uznaje się za dotację pobraną w nadmiernej
wysokości.
Przewidziano dwie wersje brzmienia par. 3. Wersję pierwszą należy wybrać w przypadku umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego. Wersję drugą należy wybrać w przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania publicznego.

§ 31
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości
.....................zł
(słownie:……………………………...
………………………………………………………………………………………..…....),
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
nr rachunku: ................................................................................................................,
w następujący sposób:
3

Odwołanie do ust. 4 dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania należy usunąć sformułowanie „i 4”.

3

istnieje możliwość przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach:
1) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia…… (należy wskazać taką datę,
która
nie
będzie
wcześniejszą
od
terminu
poniesienia
wydatków,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)* w pełnej wysokości*
albo
2) I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia…… (należy wskazać
taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których mowa w § 2
………
zł
ust.
2
pkt
1)*
w
wysokości
(słownie:…...………………………………….…………………),
II
transza
do
dnia………
w
wysokości
…....……
zł
(słownie:
………………………………………………...........)*.
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i
zobowiązuje się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania
przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku braku
możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do
niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowym rachunku i jego numerze, nie
później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcy środków finansowych przez
Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego:4
1) innych
środków
finansowych
w wysokości…….................................
(słownie)…….…………………………………….........................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości……………. (słownie) ………..…
…………………………………………………………………………………..,
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
b) środków
w
wysokości................................................................................(słownie)………
…………………………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
………………………………………………………..........(nazwa
organu
(nów)
przyznającego(-cych)
środki)
w
wysokości
…...………………..
(słownie)
……….……..…………………………………………………………………...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...……………
………………………………….……………………………………………….;
2) wkładu
osobowego
o
wartości......................................(słownie)……………………….
...………………………….........................................................................................;
3) wkładu
rzeczowego
o
wartości.........................(słownie).....…………………...……….
........................................................................................................................................
5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4,
i
wynosi
łącznie
……………….…...…
(słownie)
………………………..
……………………………….……………...………………………………………...…… .
4

W pkt 1 lit. a – d oraz pkt 2 i 3 należy wpisać wartość „0” jeżeli dana pozycja nie występuje.

4

6. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy
się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Zwiększenie ww. kwoty nie
wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.
8. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 9.*
9. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może się
zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.*
10. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego może
się zmieniać, ale nie może się zwiększyć o więcej niż …. %5 w stosunku do wysokości świadczenia
pieniężnego planowanego w ofercie. Zmiana wysokości ww. świadczenia w zakresie przewidzianym
w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.*
11. Zleceniobiorca nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z
realizacją zadania i dotacja o której mowa w ust. 1 udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji
zadania w kwotach brutto.*6
/ Zleceniobiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a realizacja zadania
określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu m.st.
Warszawy będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i
usług. Dotacja udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji zadania w kwotach netto. Zleceniobiorca
jest zobowiązany dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług we własnym zakresie, przy czym
podatek od towarów i usług nie może być płacony ze środków o których mowa w ust. 1 i 4 .*7
12. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4–11, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości.

§ 32
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości
.....................zł
(słownie:……………………………...
………………………………………………………………………………………..…....),
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
nr rachunku: ................................................................................................................,
w następujący sposób:
istnieje możliwość przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach:
1) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia…… (należy wskazać taką datę,
która
nie
będzie
wcześniejszą
od
terminu
poniesienia
wydatków,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)* w pełnej wysokości*
albo
5

Należy wpisać wartość nie mniejszą niż 10%.
Należy wybrać w przypadku braku możliwości odliczenia podatku VAT.
7
Należy wybrać, gdy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.
6

5

2) I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia…… (należy wskazać
taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których mowa w § 2
ust.
2
pkt
1)*
w
wysokości
………
zł
(słownie:…...………………………………….…………………),
II
transza
do
dnia………
w
wysokości
…....……
zł
(słownie:
………………………………………………...........)*.
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i
zobowiązuje się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania
przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku braku
możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do
niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowym rachunku i jego numerze, nie
później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcy środków finansowych przez
Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4. Całkowity koszt zadania publicznego jest równy kwocie dotacji.
§4
Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy)*8
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Zleceniobiorcę następujących działań we
współpracy
z podmiotem
trzecim
…………………………………………….…
………….................................................................................................................................(określenie
części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt IV.7 oferty lub pozycji
kalkulacji przewidywanych kosztów).
2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca odpowiada jak za
własne.
§ 59
Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania
publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynoszący…….. , przy czym obowiązek ten uważa się za
zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy
się.
2. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokości.
§6
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego
nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z
umową wtedy, gdy:
1) nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %,
8

W przypadku, gdy organizacja nie będzie podejmowała współpracy z podmiotami trzecimi należy usunąć cały paragraf.
Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku powierzenia realizacji zadania
publicznego cały paragraf należy usunąć.
9

6

2) nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji
w nadmiernej wysokości.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.

§7
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego
Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowoksięgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
się
do
opisywania
dokumentacji
finansowoZleceniobiorca
zobowiązuje
-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków
finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr …., uwzględniającym wymogi
określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–3, uznaje się, w zależności od zakresu jego
naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów
wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.
§8
Obowiązki i uprawnienia informacyjne
Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
informowania,
że
zadanie
publiczne
jest
współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten
temat powinna się znaleźć w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania znaku promocyjnego Zleceniodawcy lub* / i*
informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od
Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego, o ile ich wielkość i
przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń. Wszelkie
nośniki oraz materiały informacyjne, na których znajduje się znak promocyjny Zleceniodawcy muszą
być zamieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz w formie gwarantującej
właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń m.st. Warszawy.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu
Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnieniami przysługującymi m.st. Warszawie w
działaniach promocyjnych i informacyjnych.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.ngo.um.warszawa.pl oraz www.symbole.um.warszawa.pl.
W przypadku zamieszczenia znaku promocyjnego Zleceniodawcy na dużych formatach rozumianych jako wydruki i nośniki o rozmiarze A1, czyli 594 mm x 841 mm oraz większe Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania ich projektów graficznych do akceptacji Biura
Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu przez
7

Zleceniodawcę wynosi 3 dni robocze. Akceptacja dotyczy właściwego użycia znaku promocyjnego, o
którym mowa w ust. 3.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§9
Kontrola zadania publicznego
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust.
4*10/ Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę czyli wydatkowania przekazanej dotacji.*11 Kontrola może być przeprowadzona w
toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o
którym mowa w § 7 ust. 2.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje
się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i
informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie
Zleceniodawcy.
O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę w formie
pisemnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na
celu ich usunięcie.
Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i
zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i pisemnego powiadomienia o sposobie ich
wykonania Zleceniodawcy.
§ 10

Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania
zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania.
2. Zleceniobiorca składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone według
wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego.
3. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie,
przedstawił
dodatkowe
informacje,
wyjaśnienia
oraz
dowody
do
sprawozdań,
o których mowa w ust. 1–2. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy.
10
11

Należy wybrać w przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Należy wybrać w przypadku umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
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4. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–2, w terminie Zleceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 4, skutkuje uznaniem dotacji za
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 3 lub 4, może być podstawą do
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 11
Zwrot środków finansowych
Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany
wykorzystać w terminie do dnia ….. roku (należy wskazać odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia …. roku - gdy termin realizacji zadania to 31 grudnia danego roku lub gdy
wykorzystanie środków w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego
przypadałoby po 31 grudnia danego roku
albo
2) w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – gdy termin
wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 1).
Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca jest zobowiązany
zwrócić do dnia …………….. roku (należy wskazać odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego
roku kalendarzowego lub w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok
budżetowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego).
Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy:
1) o
numerze
………………………………………………………………………………
- gdy jej zwrot następuje w roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja (należy
wskazać nr rachunku bankowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy),
2) o numerze ……………………………………………………………………………….
- gdy jej zwrot następuje po roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja
(należy wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy).
Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek
bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………..……………………………….... (należy
wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy). Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi w terminie,
o którym mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze
……………………..……………………………….... (należy wskazać nr rachunku bankowego
dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy).
Kwota dotacji:
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1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 12
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.
§ 13
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę
1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie
niniejszej umowy Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na
piśmie
nie
później
niż
do
dnia
przekazania
dotacji,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji, jeżeli
Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.

§ 14
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej
wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania publicznego;
3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób niezgodny z
niniejszą umową;
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie
określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę
w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez
osoby do tego nieuprawnione.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą 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, termin jej zwrotu oraz nazwę i
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 15
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Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych
na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki
pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 16
Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż zmiany w zakresie danych o
których
mowa
w
§
1
ust.
6
(osoby
do
kontaktów
roboczych)
oraz
§ 3 ust. 1 (numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy) nie stanowią zmiany umowy.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej
lub za pomocą poczty elektronicznej, kierowanej na adresy osób wskazanych jako osoby do
kontaktów roboczych.
§ 17
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów
informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 18.
Informacja publiczna
1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość dotacji, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu,
telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu,
na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu
lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
3. Złożenie sprawozdania końcowego przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach,
materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 19
Postanowienia końcowe
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1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
przepisy
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003
r.
w
szczególności
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Zleceniodawcę;
2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

§ 20
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą się
starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§ 21
Niniejsza umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego …...
egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy i …… dla Zleceniodawcy.
Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

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

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

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.
3. Zaktualizowana oferta*.
4. Oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące podatku VAT.*12

12

Dotyczy jedynie umów o realizację zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców.

12

5. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego, oświadczenie i wzór opisu
dokumentów księgowych.
6. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy.

POUCZENIE
Zaznaczenie „*” oznacza, że niepotrzebne należy usunąć.
Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych w przypisach
odnoszących się do poszczególnych postanowień.
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Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze.
Wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby sprawozdanie należy złożyć w odpowiednim
Biurze/Dzielnicy w przewidzianym w umowie terminie. W przypadku wysłania sprawozdania pocztą, za
datę złożenia sprawozdania uznaje się datę stempla pocztowego.
Sprawozdanie z realizacji zadania
1. Podmiot realizujący umowę wypełnia sprawozdanie rzetelnie, zgodnie z prawdą odnosząc się do
faktycznie zrealizowanych działań. Zarówno część merytoryczna, jak i finansowa wymaga
prowadzenia przez cały okres realizacji zadania odpowiedniej, adekwatnej do projektu, dokumentacji.
Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
2. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego należy dołączyć wypełnione
Oświadczenie sporządzone na podstawie znajdującego się poniżej dokumentu, dostępnego również na
stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych – formularze.
3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów finansowych i merytorycznych
dotyczących realizowanego zadania.
4. Niewykorzystaną część dotacji (lub odsetki bankowe niewykorzystane na realizację zadania) należy
zwrócić wraz z odsetkami w terminie i na zasadach przewidzianych w umowie o wsparcie/
powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Sprawozdanie musi zawierać:
Część merytoryczna:
• informację o tym, czy zakładany (w ofercie) cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty;
• opis osiągniętych rezultatów oraz sposób w jaki zostały zmierzone;
• informację w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu;
• szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia
oraz skali ich wykonania (w tym wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji);
• o ile dotyczy, w przypadku gdy była prowadzona ewaluacja, przedstawienie metody ewaluacji
realizacji założonych celów;
• o ile dotyczy, informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym;
• o ile dotyczy, informację o ewentualnym zaangażowaniu w realizację konkretnych działań
(w ramach realizowanego zadania) przez podmiot niebędący stroną umowy;
• o ile dotyczy, wpływ dofinansowania/sfinansowania inwestycji na realizację zadania.
Część dotycząca sprawozdania z wykonania wydatków:
• jest odzwierciedleniem planowanych wydatków oraz stanu faktycznego zrealizowanego zadania.
Dodatkowo sprawozdanie powinno zawierać informację na temat kosztów poniesionych
z uzyskanych odsetek od dotacji lub innych przychodów;
• wkładem rzeczowym może być zarówno zasób stanowiący własność organizacji (np.
nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia itp.), jak i zasób udostępniony, względnie
usługa świadczona na rzecz tej organizacji (np. usługa transportowa, hotelowa, drukarska itp.) przez
inny podmiot nieodpłatnie;
• wkład rzeczowy może znaleźć się w kosztorysie (wtedy musi być wyceniony) lub może być jedynie
opisany w części IV w punkcie 13 (wtedy nie podlega wycenie);
• zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie kosztów całkowitych poszczególnych
pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji o maksymalnie 10% (zwiększanie o więcej niż 10%
wymaga wcześniejszego aneksu);
• zgodnie z umową można bez ograniczeń i bez aneksu zmniejszać wartość całkowitą
poszczególnych pozycji kosztorysu.
Kontrola realizacji zadania
1. W trakcie realizacji zadania lub po akceptacji sprawozdania upoważnieni pracownicy Urzędu m.st.
Warszawy mogą dokonać czynności kontrolnych – zarówno kontroli merytorycznej jak i finansowej.
2. Kontrola merytoryczna zadania:
1

• kontrola merytoryczna może być przeprowadzana bez zapowiedzi w trakcie realizacji zadania;
• kontrola merytoryczna po akceptacji sprawozdania końcowego musi być poprzedzona informacją
przekazaną za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie;
• przy kontroli merytorycznej kontrolujący zwraca w szczególności uwagę na:
 zgodność zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego z umową; w tym jakość
realizowanego zadania, liczbę uczestników;
 sposób dokumentowania rezultatów;
 realizację poszczególnych etapów/części zadania z harmonogramem realizacji zadania; w tym
termin i miejsce realizacji zadania;
 sposób informowania o finansowaniu/dofinansowaniu zadania z budżetu m.st. Warszawy zgodny
z przepisami umowy oraz umieszczenia prawidłowego znaku promocyjnego, zgodnie
z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia „Katalogu
Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie
w działaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym badanie materiałów informacyjnopromocyjnych (na podstawie plakatów, ulotek, publikacji wydanych w ramach realizacji
zadania, stron internetowych);
 dokumenty, związane z realizacją zadania (m.in. listy obecności, dyplomy, certyfikaty, inne
dokumenty specyficzne dla realizacji zadania).
3. Kontrola finansowa zadania:
• informacja o rozpoczęciu kontroli dokumentacji księgowej (finansowej) zadania i konieczności
przedstawienia stosownych dokumentów przekazywana jest z wyprzedzeniem za pośrednictwem
poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
• w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych należy udostępnić:
 oryginały faktur i rachunków, zawartych w zestawieniu faktur (rachunków) związanych
z realizacją zadania publicznego - część II pkt 5 sprawozdania,
 potwierdzenia przelewów bankowych do faktur i rachunków płaconych przelewem,
 umowy zlecenia i o dzieło – wraz z rachunkami, które zostały zawarte w celu realizacji zadania
publicznego,
 umowy o pracę z zakresem obowiązków (w uzasadnionych przypadkach oddelegowania od
projektów, aneksy itp.) wraz z listą płac,
• dokumenty finansowe (potwierdzające koszty poniesione z dotacji i z innych środków finansowych
powinny być sporządzone i opisane zgodnie z „Wzorem opisu dokumentów księgowych”. Opis
sporządza się w sposób trwały. W przypadku braku możliwości sporządzenia opisu na odwrocie
dokumentu, dopuszcza się możliwość zamieszczenia opisu na kartce scalonej w sposób trwały z
dokumentem księgowym,
• rozliczeniu nie podlegają:
 koszty na zasadzie ryczałtu,
 paragony,
 bilety wstępu,
 bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe bilety za przejazdy na odległość mniejszą niż 50 km (w
przypadku braku faktury/rachunku wystawionej za poniesiony wydatek). Istnieje możliwość
rozliczenia biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż
50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na
przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami
i śmigłowcami, jeśli zawierają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) następujące elementy:
1. numer i datę wystawienia,
2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
5. kwotę podatku,
6. kwotę należności ogółem.
• jako wkład finansowy rozliczeniu nie podlegają kompensata i barter. Mogą one stanowić
dokumentację finansową wkładu rzeczowego.
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OŚWIADCZENIE
1.

Nazwa Zleceniobiorcy

2.

Numer umowy

3.

Oprocentowanie rachunku bankowego
Zleceniobiorcy

4.

Naliczona kwota odsetek od środków pochodzących
z dotacji z oprocentowanego rachunku bankowego

5.

Zwrócone środki finansowe w wysokości
w tym niewykorzystana dotacja1
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)2
w tym odsetki bankowe
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)
w tym odsetki jak dla zaległości podatkowych
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)

6.

Naliczona kwota odsetek za nieterminowe
dokonanie zwrotu 3

7.

Środki finansowe do zwrotu4

8.

Przyczyna zwrotu dotacji:

Oświadczam, że w ramach realizacji zadania publicznego została wyodrębniona dokumentacja finansowo –
księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
………………………..………………………
(data, czytelny podpis)

1

Proszę podać wartość.
Należy załączyć kopię potwierdzenia przelewu.
3
Jak dla zaległości podatkowych.
4
Należy wypełnić tylko jeśli pozostały jeszcze środki do zwrotu ponad to co wskazano w pkt 5.
2

3

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy zgodnie z umową nr ………………………………. 1"
2. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana z innych środków finansowych
zgodnie z umową nr ……………………………….2 Pozycje faktury rozliczane w
ramach umowy ……3”
3. Numer pozycji z kosztorysu, którego dotyczy wydatek.
4. Numer pozycji z zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacja zadania
publicznego (stanowiącego cz. II pkt 5 sprawozdania).
5. Poniższe oświadczenia wraz z podpisami (czytelnymi, w przypadku braku pieczątek)
osób odpowiedzialnych za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji,
stowarzyszeń zwykłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
„Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
„Ujęto w księgach rachunkowych na wyodrębnionym koncie.”
„Akceptuję do zapłaty”
6. W przypadku umów zleceń/ o dzieło/ list płac obowiązuje dodatkowa adnotacja:
„Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym
terminie, niewykraczającym poza końcowy termin określony w umowie”.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji dotyczącej rozliczenia wykonania
zadania publicznego, Oświadczenia i Wzoru opisu dokumentów księgowych

…………………………………
(data, czytelny podpis, nazwa organizacji)

1

Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z wkładu finansowego
Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z dotacji
3
Zapis obligatoryjny WYŁĄCZNIE w przypadku faktur na których widnieje wiele pozycji i nie wszystkie
pozycje dotyczą realizacji zadania publicznego
2

4

Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

1.

Oznaczając projekt należy zamieścić znak promocyjny m.st. Warszawy z właściwym
opisem.

2.

Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-pliki-do-pobrania
Do pobrania na stronie znajdują się grafiki z gotowymi opisami. Występują one na białym
oraz na czarnym tle.

3. W przypadku projetków realizowanych przy wsparciu Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
stosuje się znak promocyjny z dopiskiem właściwym dla dzielnicy. Pliki z dopiskami dla
dzielnic znajdują się do pobrania na stronie:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-dla-dzielnic-pliki-do-pobrania
4. Dla indywidualnych potrzeb projektu graficznego można stworzyć jednokolorową wersję
znaku promocyjnego. Gotowe warianty kolorystyczne można pobrać ze strony
internetowej – plik z opisem „ZNAK PROMOCYJNY wersje kolorystyczne uzupełniające”.
• Tworząc znak w innym kolorze należy pamiętać o odpowiednim opisie: „projekt
finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
• Znak promocyjny może występować tylko w jednym kolorze. Nie wolno tworzyć
wersji wielokolorowych znaku promocyjnego.
Przykłady:

1

5. Informacja w postaci opisanego znaku promocyjnego powinna znaleźć się we wszystkich
materiałach promocyjnych tj.:
• plakaty
• wydawnictwa i publikacje
• ulotki
• foldery
6. W materiałach promocyjnych produkowanych na potrzeby projektu tj. tablice i tabliczki
informacyjne, gadżety oraz inne przedmioty, dopuszczalne jest użycie znaku
promocyjnego bez dopisku „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
a)

Znak promocyjny m.st. Warszawy powinien być w wielkości dostosowanej do danego
projektu lub przedmiotu, z zachowaniem odpowiednich proporcji ze znakami
współwystępującymi na projekcie.

b)

Minimalna wersja znaku wynosi 20 mm wysokości pola ochronnego znaku. W
sytuacjach szczególnych, czyli w materiałach, w których nie ma możliwości
zachowania wielkości minimalnych, znak powinien być dostosowany wielkością do
znaków wspólnie występujących w danej sytuacji. Pomimo tak niewielkich rozmiarów
znak musi być czytelny jako kształt.

7. W przypadku, kiedy użycie graficznej wersji znaku jest niemożliwe, właściwą formą jest
opis „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.

Przykłady wykorzystania formy opisowej:
•
•
•

8.

komunikaty prasowe
artykuły
informacje o projekcie na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych,
jeśli zastosowanie wersji graficznej jest niemożliwe lub nie ma zastosowania w
konkretnym przypadku.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia informacji słownej na temat
finansowania/współfinansowania zadania przez m.st. Warszawa podczas samego
wydarzenia a także w wywiadach radiowych, telewizyjnych oraz innych wystąpieniach o
charakterze informacyjno – promocyjnym.

9. Pytania dotyczące użycia znaku promocyjnego m.st. Warszawy należy wysyłać na adres
gm@um.warszawa.pl.
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Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

WZÓR
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O
KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W ROKU BUDŻETOWYM
nr ……………

pod tytułem:
…………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………..,
zawarta w dniu …………………………………………... w ………………............................,
między:
miastem stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….,
a podmiotami:
………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą
w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………, zwaną(nym) dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3.………………………………………………………………………………………………...;
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem, załączonym do
niniejszej umowy,
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oraz…………………………………………………………………………………………………..,
z
siedzibą w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………, zwaną(nym) dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3.………………………………………………………………………………………………...;
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem, załączonym do
niniejszej umowy, zwanymi dalej łącznie „Zleceniobiorcami”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania
publicznego pod tytułem:

2.

3.
4.
5.
6.

1
2

…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………
określonego
szczegółowo
w
ofercie
złożonej
przez
Zleceniobiorców
w
dniu
1
......................................... , zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorcy zobowiązują się
wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcom środki finansowe, o których mowa w § 3, w formie
dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej
umowy.
Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji
zadania publicznego2* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 10 ust. 2.
Oferta, jej aktualizacja* oraz oświadczenia Zleceniobiorców dotyczące podatku VAT* stanowiące
załączniki do niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Zleceniodawcy: …….…………………...........………………………………,
tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej...………………………...…..;
2) ze strony Zleceniobiorców: ………...………………...……...........................................,
tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..…………..

Należy wpisać datę złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Zleceniobiorcy nie zobowiązują się do wykorzystania
środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązują się do
wykorzystania innych środków finansowych.

2

7. Zleceniobiorcy są zobowiązani informować na bieżąco, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do
reprezentacji;
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§2
Sposób wykonania zadania publicznego
Termin realizacji zadania publicznego ustala się:
od dnia………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia ............................ r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania)
Termin poniesienia wydatków ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………… r. (należy wpisać datę ogłoszenia wyników konkursu
– w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu lub
datę rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku zadań, których data rozpoczęcia jest późniejsza
bądź równa terminowi ogłoszenia wyników)
do dnia …………………… r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania
z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia …………………… r. (należy wpisać tę samą datę zakończenia, co w przypadku
wydatkowania środków pochodzących z dotacji).
Przez termin poniesienia wydatków rozumie się faktyczne dokonanie zapłaty na podstawie faktur i
rachunków, w tym – w przypadku umów z osobami fizycznymi – dokonanie zapłaty pracownikom i
współpracownikom oraz opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Dokonywanie jednorazowej płatności na podstawie faktury lub rachunku przekraczającej
równowartość 7 000 złotych następuje za pośrednictwem rachunku bankowego Zleceniobiorcy. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może wyrazić w formie pisemnej zgodę na
płatność gotówką.
Zleceniobiorcy zobowiązują się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem jej
aktualizacji*, w terminie określonym w ust. 1.
Zleceniobiorcy zobowiązują się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4*3,
zgodnie z celem, na jaki je uzyskali, i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dopuszcza się
wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w
umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorcy zwracają Zleceniodawcy na zasadach
określonych w § 11.
Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 6 uznaje się za dotację pobraną w nadmiernej
wysokości.

3

Odwołanie do ust. 4 dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania należy usunąć sformułowanie „i 4”.
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8. Zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i
na zasadach określonych w umowie.
Przewidziano dwie wersje brzmienia par. 3 . Wersję pierwszą należy wybrać w przypadku umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego. Wersję drugą należy wybrać w przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania publicznego.
§ 31
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości.............................................
(słownie)
……………………………………………………………………………………..…..........,
na rachunki bankowe Zleceniobiorców w następujący sposób:
1) I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia……… (należy
wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których
mowa
w
§
2
ust.
2
pkt
1)*
w wysokości …. (słownie………………………………..), przy czym dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………,
dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ……………………………… (należy wpisać wszystkich
Zleceniobiorców dla których przekazywana jest dana transza dotacji);
2) II transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorcy oświadczają, że są jedynymi posiadaczami wskazanych w ust. 1 rachunków
bankowych i zobowiązują się do utrzymania rachunków wskazanych w ust. 1 nie krócej niż do dnia
zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2.
W przypadku braku możliwości utrzymania rachunków, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorcy
zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowych rachunkach
i ich numerach, nie później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcom środków
finansowych przez Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4

4. Zleceniobiorcy zobowiązują się do przekazania na realizację zadania publicznego:4
1) innych
środków
finansowych
w wysokości
…………….............................................
(słownie)………………………………….......................................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości …………………. (słownie) …………
………………………………………………………………………………………..,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w wysokości ...................................
(słownie) ………………………………………..
………………………………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
……………………………………………………………….....
(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych) środki) w wysokości …...……………….. (słownie) ……….…
…..…………………………………………………………………………………...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...……………
……………………………………………………………………………………….;
2) wkładu
osobowego
o
wartości.....................................(słownie)
...…………………….
........................................................................................................................................;
3) wkładu rzeczowego o wartości.....................................(słownie) .....…………...………
.........................................................................................................................................
5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4,
i
wynosi
łącznie
……………….…...…
(słownie)
………………………..
……………………………….……………...………………………………………...…… .
6. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1*,
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ………..%, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy
się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Zwiększenie ww. kwoty nie
wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.
8. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 9.*
9. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może się
zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.*
10. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego może
się zmieniać, ale nie może się zwiększyć o więcej niż …. %5 w stosunku do wysokości świadczenia
pieniężnego planowanego w ofercie. Zmiana wysokości ww. świadczenia w zakresie przewidzianym
w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.*
11. Zleceniobiorcy nie mają prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z
realizacją zadania i dotacja o której mowa w ust. 1 udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji
zadania w kwotach brutto.*6
/ Zleceniobiorcy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług a realizacja zadania
określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu m.st.
Warszawy będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i
usług. Dotacja udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji zadania w kwotach netto. Zleceniobiorcy
4

W pkt 1 lit. a – d oraz pkt 2 i 3 należy wpisać wartość „0” jeżeli dana pozycja nie występuje.
Należy wpisać wartość nie mniejszą niż 10%.
6
Należy wybrać w przypadku braku możliwości odliczenia podatku VAT.
5

5

są zobowiązani dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług we własnym zakresie, przy czym
podatek od towarów i usług nie może być płacony ze środków o których mowa w ust. 1 i 4 .*7
12. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4–11, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości.

§ 32
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości.............................................
(słownie)
……………………………………………………………………………………..…..........,
na rachunki bankowe Zleceniobiorców w następujący sposób:
1) I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia……… (należy
wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których
mowa
w
§
2
ust.
2
pkt
1)*
w wysokości …..…… (słownie………………………………..), przy czym dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………,
dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ……………………………… (należy wpisać wszystkich
Zleceniobiorców dla których przekazywana jest dana transza dotacji);
2) II transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorcy oświadczają, że są jedynymi posiadaczami wskazanych w ust. 1 rachunków
bankowych i zobowiązują się do utrzymania rachunków wskazanych w ust. 1 nie krócej niż do dnia
zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2.
W przypadku braku możliwości utrzymania rachunków, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorcy
zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowych rachunkach
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Należy wybrać, gdy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.
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i ich numerach, nie później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcom środków
finansowych przez Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4. Całkowity koszt zadania publicznego jest równy kwocie dotacji.
§4
Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy)*8
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Zleceniobiorców następujących działań we
współpracy
z podmiotem
trzecim
…………………………………………….…
…………..................................................................................................................................(określenie
części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt IV.7 oferty lub pozycji
kalkulacji przewidywanych kosztów).
2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorcy odpowiadają jak za
własne.
§ 59
Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego
1. Zleceniobiorcy są zobowiązani zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania
publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynoszący…….. , przy czym obowiązek ten uważa się za
zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy
się.
2. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokości.

§6
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za
zgodny z umową wtedy, gdy:
1) nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %,
2) nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w
nadmiernej wysokości.
§7
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego
1. Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i
ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
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W przypadku, gdy organizacja nie będzie podejmowała współpracy z podmiotami trzecimi należy usunąć cały paragraf.
Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku powierzenia realizacji zadania
publicznego cały paragraf należy usunąć.
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2. Zleceniobiorcy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowoksięgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Zleceniobiorcy realizowali zadanie publiczne.
3. Zleceniobiorcy
zobowiązują
się
do
opisywania
dokumentacji
finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków
finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr …., uwzględniającym wymogi
określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–3, uznaje się, w zależności od zakresu jego
naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów
wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.

1.

2.

3.

4.
5.

§8
Obowiązki i uprawnienia informacyjne
Zleceniobiorcy
zobowiązują
się
do
informowania,
że
zadanie
publiczne
jest
współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten
temat powinna się znaleźć w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
Zleceniobiorcy zobowiązują się do umieszczania znaku promocyjnego Zleceniodawcy lub* / i*
informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od
Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego, o ile ich wielkość i
przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń. Wszelkie
nośniki oraz materiały informacyjne, na których znajduje się znak promocyjny Zleceniodawcy muszą
być zamieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz w formie gwarantującej
właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń m.st. Warszawy.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu
Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnieniami przysługującymi m.st. Warszawie w
działaniach promocyjnych i informacyjnych.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.ngo.um.warszawa.pl oraz www.symbole.um.warszawa.pl.
W przypadku zamieszczenia znaku promocyjnego Zleceniodawcy na dużych formatach rozumianych jako wydruki i nośniki o rozmiarze A1, czyli 594 mm x 841 mm oraz większe Zleceniobiorcy zobowiązani są do przesłania ich projektów graficznych do akceptacji Biura
Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu przez
Zleceniodawcę wynosi 3 dni robocze. Akceptacja dotyczy właściwego użycia znaku promocyjnego, o
którym mowa w ust. 3.

§9
Kontrola zadania publicznego
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorców, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust.
4*10/ Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
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Należy wybrać w przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
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2.

Zleceniobiorców czyli wydatkowania przekazanej dotacji.*11. Kontrola może być przeprowadzona w
toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o
którym mowa w § 7 ust. 2.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorcy na żądanie kontrolującego zobowiązują
się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i
informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Zleceniobiorców, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie
Zleceniodawcy.
O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorców w formie
pisemnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na
celu ich usunięcie.
Zleceniobiorcy są zobowiązani w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i
zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i pisemnego powiadomienia o sposobie ich
wykonania Zleceniodawcy.

3.
4.
5.

6.

§ 10
Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorców
1. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorców do złożenia sprawozdania częściowego z
wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań. Zleceniobiorcy są zobowiązani do dostarczenia sprawozdania w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Zleceniobiorcy składają sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone
według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego.
3. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorcy, w wyznaczonym terminie, przedstawili
dodatkowe
informacje,
wyjaśnienia
oraz
dowody
do
sprawozdań,
o których mowa w ust. 1–2. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorców.
4. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–2, w terminie Zleceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorców do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 4, skutkuje uznaniem dotacji za
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 3 lub 4, może być podstawą do
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.
§ 11
11

Należy wybrać w przypadku umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zwrot środków finansowych
Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorcy są zobowiązani
wykorzystać w terminie do dnia ….. roku (należy wskazać odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia …. roku - gdy termin realizacji zadania to 31 grudnia danego roku lub gdy
wykorzystanie środków w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego
przypadałoby po 31 grudnia danego roku
albo
2) w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – gdy termin
wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 1).
Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorcy są zobowiązani
zwrócić do dnia ……………..roku (należy wskazać odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego
roku kalendarzowego lub w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok
budżetowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego).
Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy:
1) o
numerze
………………………………………………………………………………
- gdy jej zwrot następuje w roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja (należy
wskazać nr rachunku bankowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy),
2) o numerze ……………………………………………………………………………….
- gdy jej zwrot następuje po roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja
(należy wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy).
Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek
bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………..……………………………….... (należy
wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy). Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi w terminie,
o którym mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze
……………………..……………………………….... (należy wskazać nr rachunku bankowego
dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy).
Kwota dotacji:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 12
10

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.
§ 13
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorców
1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie
niniejszej umowy Zleceniobiorcy mogą odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na
piśmie
nie
później
niż
do
dnia
przekazania
dotacji,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zleceniobiorcy mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji, jeżeli
Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.

§ 14
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej
wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania publicznego;
3) przekazania przez Zleceniobiorców części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób niezgodny
z niniejszą umową;
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorców sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorców kontroli albo niedoprowadzenia przez
Zleceniobiorców w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości;
6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez
osoby do tego nieuprawnione.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą 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, termin jej zwrotu oraz nazwę i
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 15
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Zleceniobiorcy zobowiązują się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych
na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
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2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorcy zobowiążą się przeznaczyć środki
pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 16
Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż zmiany w zakresie danych, o
których mowa w § 1 ust. 6 (osoby do kontaktów roboczych) oraz § 3 ust. 1 (numery rachunków
bankowych Zleceniobiorców) nie stanowią zmiany umowy.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej
lub za pomocą poczty elektronicznej, kierowanej na adresy osób wskazanych jako osoby do
kontaktów roboczych.
§ 17
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Zleceniobiorcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów
informatycznych, Zleceniobiorcy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 18.
Informacja publiczna
1. Zleceniobiorcy oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość dotacji, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zleceniobiorcy upoważniają Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie,
radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresów Zleceniobiorców, przedmiotu
i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o
złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
3. Złożenie sprawozdania końcowego przez Zleceniobiorców jest równoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach,
materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w
szczególności
przepisy
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003
r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r.
12

o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Zleceniobiorcy przyjmują do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Zleceniodawcę;
2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
§ 20
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą się
starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§ 21
Niniejsza umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego …... egzemplarzy
dla Zleceniobiorców i …… dla Zleceniodawcy.
Zleceniodawca:

Zleceniobiorcy:
1. ………………………………

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

2. ..................................................

3. ..................................................

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.
3. Zaktualizowana oferta*.
4. Oświadczenia Zleceniobiorców dotyczące podatku VAT. *12
5. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego, oświadczenie i wzór opisu
dokumentów księgowych.
6. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy.
7. Umowa partnerska na rzecz realizacji zadania publicznego pn. „…………………………”.
12

Dotyczy jedynie umów o realizację zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców.
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POUCZENIE
Zaznaczenie „*” oznacza, że niepotrzebne należy usunąć.
Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych w przypisach
odnoszących się do poszczególnych postanowień.
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Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze.
Wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby sprawozdanie należy złożyć w odpowiednim
Biurze/Dzielnicy w przewidzianym w umowie terminie. W przypadku wysłania sprawozdania pocztą, za
datę złożenia sprawozdania uznaje się datę stempla pocztowego.
Sprawozdanie z realizacji zadania
1. Podmiot realizujący umowę wypełnia sprawozdanie rzetelnie, zgodnie z prawdą odnosząc się do
faktycznie zrealizowanych działań. Zarówno część merytoryczna, jak i finansowa wymaga
prowadzenia przez cały okres realizacji zadania odpowiedniej, adekwatnej do projektu, dokumentacji.
Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
2. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego należy dołączyć wypełnione
Oświadczenie sporządzone na podstawie znajdującego się poniżej dokumentu, dostępnego również na
stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych – formularze.
3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów finansowych i merytorycznych
dotyczących realizowanego zadania.
4. Niewykorzystaną część dotacji (lub odsetki bankowe niewykorzystane na realizację zadania) należy
zwrócić wraz z odsetkami w terminie i na zasadach przewidzianych w umowie o wsparcie/
powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Sprawozdanie musi zawierać:
Część merytoryczna:
 informację o tym, czy zakładany (w ofercie) cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty;
 opis osiągniętych rezultatów oraz sposób w jaki zostały zmierzone;
 informację w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu;
 szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia
oraz skali ich wykonania (w tym wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji);
 o ile dotyczy, w przypadku gdy była prowadzona ewaluacja, przedstawienie metody ewaluacji
realizacji założonych celów;
 o ile dotyczy, informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym;
 o ile dotyczy, informację o ewentualnym zaangażowaniu w realizację konkretnych działań
(w ramach realizowanego zadania) przez podmiot niebędący stroną umowy;
 o ile dotyczy, wpływ dofinansowania/sfinansowania inwestycji na realizację zadania.
Część dotycząca sprawozdania z wykonania wydatków:
 jest odzwierciedleniem planowanych wydatków oraz stanu faktycznego zrealizowanego zadania.
Dodatkowo sprawozdanie powinno zawierać informację na temat kosztów poniesionych
z uzyskanych odsetek od dotacji lub innych przychodów;
 wkładem rzeczowym może być zarówno zasób stanowiący własność organizacji (np.
nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia itp.), jak i zasób udostępniony, względnie
usługa świadczona na rzecz tej organizacji (np. usługa transportowa, hotelowa, drukarska itp.) przez
inny podmiot nieodpłatnie;
 wkład rzeczowy może znaleźć się w kosztorysie (wtedy musi być wyceniony) lub może być jedynie
opisany w części IV w punkcie 13 (wtedy nie podlega wycenie);
 zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie kosztów całkowitych poszczególnych
pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji o maksymalnie 10% (zwiększanie o więcej niż 10%
wymaga wcześniejszego aneksu);
 zgodnie z umową można bez ograniczeń i bez aneksu zmniejszać wartość całkowitą
poszczególnych pozycji kosztorysu.
Kontrola realizacji zadania
1. W trakcie realizacji zadania lub po akceptacji sprawozdania upoważnieni pracownicy Urzędu m.st.
Warszawy mogą dokonać czynności kontrolnych – zarówno kontroli merytorycznej jak i finansowej.
2. Kontrola merytoryczna zadania:
1

 kontrola merytoryczna może być przeprowadzana bez zapowiedzi w trakcie realizacji zadania;
 kontrola merytoryczna po akceptacji sprawozdania końcowego musi być poprzedzona informacją
przekazaną za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie;
 przy kontroli merytorycznej kontrolujący zwraca w szczególności uwagę na:

zgodność zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego z umową; w tym
jakość realizowanego zadania, liczbę uczestników;

sposób dokumentowania rezultatów;

realizację poszczególnych etapów/części zadania z harmonogramem realizacji
zadania; w tym termin i miejsce realizacji zadania;

sposób informowania o finansowaniu/dofinansowaniu zadania z budżetu m.st.
Warszawy zgodny z przepisami umowy oraz umieszczenia prawidłowego znaku promocyjnego,
zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia
„Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st.
Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym badanie materiałów
informacyjno- promocyjnych (na podstawie plakatów, ulotek, publikacji wydanych w ramach
realizacji zadania, stron internetowych);

dokumenty, związane z realizacją zadania (m.in. listy obecności, dyplomy,
certyfikaty, inne dokumenty specyficzne dla realizacji zadania).
3. Kontrola finansowa zadania:
 informacja o rozpoczęciu kontroli dokumentacji księgowej (finansowej) zadania i konieczności
przedstawienia stosownych dokumentów przekazywana jest z wyprzedzeniem za pośrednictwem
poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
 w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych należy udostępnić:
 oryginały faktur i rachunków, zawartych w zestawieniu faktur (rachunków) związanych
z realizacją zadania publicznego - część II pkt 5 sprawozdania,
 potwierdzenia przelewów bankowych do faktur i rachunków płaconych przelewem,
 umowy zlecenia i o dzieło – wraz z rachunkami, które zostały zawarte w celu realizacji zadania
publicznego,
 umowy o pracę z zakresem obowiązków (w uzasadnionych przypadkach oddelegowania od
projektów, aneksy itp.) wraz z listą płac,
 dokumenty finansowe (potwierdzające koszty poniesione z dotacji i z innych środków finansowych
powinny być sporządzone i opisane zgodnie z „Wzorem opisu dokumentów księgowych”. Opis
sporządza się w sposób trwały. W przypadku braku możliwości sporządzenia opisu na odwrocie
dokumentu, dopuszcza się możliwość zamieszczenia opisu na kartce scalonej w sposób trwały z
dokumentem księgowym,
 rozliczeniu nie podlegają:
 koszty na zasadzie ryczałtu,
 paragony,
 bilety wstępu,
 bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe bilety za przejazdy na odległość mniejszą niż 50 km (w
przypadku braku faktury/rachunku wystawionej za poniesiony wydatek). Istnieje możliwość
rozliczenia biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż
50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na
przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami
i śmigłowcami, jeśli zawierają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) następujące elementy:
1. numer i datę wystawienia,
2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
5. kwotę podatku,
6. kwotę należności ogółem.
 jako wkład finansowy rozliczeniu nie podlegają kompensata i barter. Mogą one stanowić
dokumentację finansową wkładu rzeczowego.
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OŚWIADCZENIE
1.

Nazwa Zleceniobiorcy

2.

Numer umowy

3.

Oprocentowanie rachunku bankowego
Zleceniobiorcy

4.

Naliczona kwota odsetek od środków pochodzących
z dotacji z oprocentowanego rachunku bankowego

5.

Zwrócone środki finansowe w wysokości
w tym niewykorzystana dotacja1
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)2
w tym odsetki bankowe
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)
w tym odsetki jak dla zaległości podatkowych
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)

6.

Naliczona kwota odsetek za nieterminowe
dokonanie zwrotu 3

7.

Środki finansowe do zwrotu4

8.

Przyczyna zwrotu dotacji:

Oświadczam, że w ramach realizacji zadania publicznego została wyodrębniona dokumentacja finansowo –
księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
………………………..………………………
(data, czytelny podpis)

Proszę podać wartość.
Należy załączyć kopię potwierdzenia przelewu.
3
Jak dla zaległości podatkowych.
4
Należy wypełnić tylko jeśli pozostały jeszcze środki do zwrotu ponad to co wskazano w pkt 5.
1
2

3

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy zgodnie z umową nr ………………………………. 1"
2. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana z innych środków finansowych
zgodnie z umową nr ……………………………….2 Pozycje faktury rozliczane w
ramach umowy ……3”
3. Numer pozycji z kosztorysu, którego dotyczy wydatek.
4. Numer pozycji z zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacja zadania
publicznego (stanowiącego cz. II pkt 5 sprawozdania).
5. Poniższe oświadczenia wraz z podpisami (czytelnymi, w przypadku braku pieczątek)
osób odpowiedzialnych za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji,
stowarzyszeń zwykłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
„Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
„Ujęto w księgach rachunkowych na wyodrębnionym koncie.”
„Akceptuję do zapłaty”
6. W przypadku umów zleceń/ o dzieło/ list płac obowiązuje dodatkowa adnotacja:
„Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym
terminie,
niewykraczającym poza końcowy termin określony w umowie”.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji dotyczącej rozliczenia wykonania
zadania publicznego, Oświadczenia i Wzoru opisu dokumentów księgowych

…………………………………
(data, czytelny podpis, nazwa organizacji)

1

Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z wkładu finansowego
Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z dotacji
3
Zapis obligatoryjny WYŁĄCZNIE w przypadku faktur na których widnieje wiele pozycji i nie wszystkie
pozycje dotyczą realizacji zadania publicznego
2

4

Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

1.

Oznaczając projekt należy zamieścić znak promocyjny m.st. Warszawy z właściwym
opisem.

2.

Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-pliki-do-pobrania
Do pobrania na stronie znajdują się grafiki z gotowymi opisami. Występują one na białym
oraz na czarnym tle.

3. W przypadku projetków realizowanych przy wsparciu Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
stosuje się znak promocyjny z dopiskiem właściwym dla dzielnicy. Pliki z dopiskami dla
dzielnic znajdują się do pobrania na stronie:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-dla-dzielnic-pliki-do-pobrania
4. Dla indywidualnych potrzeb projektu graficznego można stworzyć jednokolorową wersję
znaku promocyjnego. Gotowe warianty kolorystyczne można pobrać ze strony
internetowej – plik z opisem „ZNAK PROMOCYJNY wersje kolorystyczne uzupełniające”.
 Tworząc znak w innym kolorze należy pamiętać o odpowiednim opisie: „projekt
finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
 Znak promocyjny może występować tylko w jednym kolorze. Nie wolno tworzyć
wersji wielokolorowych znaku promocyjnego.
Przykłady:

1

5. Informacja w postaci opisanego znaku promocyjnego powinna znaleźć się we wszystkich
materiałach promocyjnych tj.:
 plakaty
 wydawnictwa i publikacje
 ulotki
 foldery
6. W materiałach promocyjnych produkowanych na potrzeby projektu tj. tablice i tabliczki
informacyjne, gadżety oraz inne przedmioty, dopuszczalne jest użycie znaku
promocyjnego bez dopisku „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
a)

Znak promocyjny m.st. Warszawy powinien być w wielkości dostosowanej do danego
projektu lub przedmiotu, z zachowaniem odpowiednich proporcji ze znakami
współwystępującymi na projekcie.

b)

Minimalna wersja znaku wynosi 20 mm wysokości pola ochronnego znaku. W
sytuacjach szczególnych, czyli w materiałach, w których nie ma możliwości
zachowania wielkości minimalnych, znak powinien być dostosowany wielkością do
znaków wspólnie występujących w danej sytuacji. Pomimo tak niewielkich rozmiarów
znak musi być czytelny jako kształt.

7. W przypadku, kiedy użycie graficznej wersji znaku jest niemożliwe, właściwą formą jest
opis „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.

Przykłady wykorzystania formy opisowej:




8.

komunikaty prasowe
artykuły
informacje o projekcie na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych,
jeśli zastosowanie wersji graficznej jest niemożliwe lub nie ma zastosowania w
konkretnym przypadku.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia informacji słownej na temat
finansowania/współfinansowania zadania przez m.st. Warszawa podczas samego
wydarzenia a także w wywiadach radiowych, telewizyjnych oraz innych wystąpieniach o
charakterze informacyjno – promocyjnym.

9. Pytania dotyczące użycia znaku promocyjnego m.st. Warszawy należy wysyłać na adres
gm@um.warszawa.pl.
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Załącznik nr 16
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

WZÓR
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
O KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W OKRESIE OD 21 DO 5 LAT BUDŻETOWYCH

nr ……………

pod tytułem:
…………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………..,
zawarta w dniu …………………………………………... w ………………............................,
między:
miastem stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….,
a podmiotem:
………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą
w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………,
reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem, załączonym do
niniejszej umowy, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

1

Obejmuje wszystkie zadania, których realizacja przekracza rok budżetowy, niezależnie od długości ich trwania.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania
publicznego pod tytułem:

2.
3.
4.
5.
6.

7.

…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………
określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu .........................................2,
zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne
w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe, o których mowa w § 3, w formie dotacji,
której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.
Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji
zadania publicznego3* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 10 ust. 3.
Oferta, jej aktualizacja* oraz oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące podatku VAT* stanowiące
załączniki do niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Zleceniodawcy:…………………………...........…………......……………,
tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej …………………………...…..;
2) ze strony Zleceniobiorcy:…...………...………………...….........................................,
tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..………….. .
Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do
reprezentacji;
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§2
Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:
od dnia………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia ............................r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania).
2. Termin poniesienia wydatków w …… roku (pierwszym roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:

2

Należy wpisać datę złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Zleceniobiorca nie zobowiązuje się do wykorzystania
środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązuje się do
wykorzystania innych środków finansowych.
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2

od dnia …………………r. (należy wpisać datę ogłoszenia wyników konkursu
– w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu lub
datę rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku zadań, których data rozpoczęcia jest późniejsza
bądź równa terminowi ogłoszenia wyników)
do dnia …………………r. (należy wpisać datę 31 grudnia pierwszego roku realizacji zadania);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia …………………r. (należy wpisać datę 31 grudnia pierwszego roku realizacji zadania).
Termin poniesienia wydatków w …… roku (kolejnym roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………. r. (należy wpisać datę 1 stycznia kolejnego roku realizacji zadania)
do dnia …………………. r. (należy wpisać datę 31 grudnia kolejnego roku realizacji zadania);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………. r. (należy wpisać datę 1 stycznia kolejnego roku realizacji zadania)
do dnia ………………….. r. (należy wpisać datę 31 grudnia kolejnego roku realizacji zadania).
Termin poniesienia wydatków w ……roku (ostatnim roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia ……………………r. (należy wpisać datę 1 stycznia ostatniego roku realizacji zadania)
do dnia ………………….r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania
z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1);
2) dla innych środków finansowych:
do dnia ……………………r. (należy wpisać datę 1 stycznia ostatniego roku realizacji zadania)
do dnia …………………… r. (należy wpisać tę samą datę zakończenia, co w przypadku
wydatkowania środków pochodzących z dotacji).
3. Przez termin poniesienia wydatków rozumie się faktyczne dokonanie zapłaty na podstawie faktur i
rachunków, w tym – w przypadku umów z osobami fizycznymi – dokonanie zapłaty pracownikom i
współpracownikom oraz opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
4. Dokonywanie jednorazowej płatności na podstawie faktury lub rachunku przekraczającej
równowartość 7 000 złotych następuje za pośrednictwem rachunku bankowego Zleceniobiorcy. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może wyrazić w formie pisemnej zgodę na
płatność gotówką.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem jej
aktualizacji*, w terminie określonym w ust. 1.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4*4,
zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dopuszcza się
wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w
umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach
określonych w § 11.
4

Odwołanie do ust. 4 dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania należy usunąć sformułowanie „i 4”.
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7. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 6 uznaje się za dotację pobraną w nadmiernej
wysokości.
Przewidziano dwie wersje brzmienia par. 3 . Wersję pierwszą należy wybrać w przypadku umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego. Wersję drugą należy wybrać w przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania publicznego.
§ 31
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości
.............................................
(słownie)
………………………………………………………………………………………..…..........................
.....................,
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
nr rachunku: ................................................................................................................,
w następujący sposób:
(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji zadania. Istnieje
możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):
1) dotacja w ……… roku:
I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia ………(należy
wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)* w wysokości ……… (słownie) …………………...…………………… ,
II transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………................*,
2) dotacja w ……… roku:
III transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………...............*,
IV transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………...............*,
3) dotacja w ……… roku:
V transza do dnia .…… w wysokości …....…… (słownie) ………………...............*,
VI transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………………...*.
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i
zobowiązuje się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania
przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3. W przypadku braku
możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do
niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowym rachunku i jego numerze, nie
poźniej niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcy środków finansowych przez
Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego (należy wskazać
wysokość środków oraz wartość wkładu w poszczególnych latach):5
5

W pkt 1 lit. a – d oraz pkt 2 i 3 należy wpisać wartość „0” jeżeli dana pozycja nie występuje.
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w ………. roku:
1) innych
środków
finansowych
w wysokości
…………….............................................
(słownie)………………………………….......................................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości …………………. (słownie)
……………………………………………………………………………………,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w
wysokości........................................(słownie)………………….………………
…………..………………………………………………………………………,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
……………………………………………………………...(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych) środki) w wysokości .……………….. (słownie)…………
……….……..…………………………………………………………………...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...……………
………………………………………………………………………………….;
2) wkładu osobowego o wartości ................................... (słownie) ...…………………….
........................................................................................................................................;
3) wkładu rzeczowego o wartości.................................... (słownie) .....…………...………
........................................................................................................................................;
w ………. roku:
1) innych
środków
finansowych
w wysokości
…………….............................................
(słownie)………………………………….......................................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości…………….(słownie)……………
…………………………………………………………………………………..,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w
wysokości...................................(słownie)……………………………..………
…………………………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
……………………………………………………………(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych) środki) w wysokości…...……………(słownie) ……….…
…..………………………………………………………………………….…...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ......………
…………………………………………………………….…………………….;
2) wkładu
osobowego
o
wartości.......................................(słownie)...…………………….
........................................................................................................................................;
3) wkładu
rzeczowego
o
wartości......................................(słownie).....…………...………
........................................................................................................................................;
w ………. roku:*
1) innych
środków
finansowych
w wysokości
…………….............................................
(słownie)………………………………….......................................................................,
w tym:
5

a) środków finansowych własnych w wysokości …………………. (słownie)
……………………………………………………………………………………………..,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w
wysokości.................................(słownie)………………………………………
…………………………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
……………………………………………………………(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych)
środki)
w
wysokości…...………………..(słownie)
.………………………………………………………………………..………...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...……………
……………………………………………………………….………………….;
2) wkładu
osobowego
o
wartości.......................................(słownie)
...…………………
…....................................................................................................................................;
3) wkładu
rzeczowego
o
wartości......................................(słownie).....…………...………
.........................................................................................................................................
5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4,
i
wynosi
łącznie
……………….…...…
(słownie)
………………………..
…………………………….……………...………………………………………...……..,
z tego (należy wskazać koszt całkowity zadania publicznego w poszczególnych latach realizacji
zadania):
1) w …………. r. …………………………………… (słownie) ………………………….
…………………………………………………………………………………..….….;
2) w …………. r. …………………………………… (słownie) ………………………….
…………………………………………………………………………………...…… ;
3) w …………. r. …………………………………… (słownie) ………………………….
…………………………………………………………………………………..….….;
6. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy
się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Zwiększenie ww. kwoty nie
wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.
8. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 9.*
9. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może się
zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.*
10. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego może
się zmieniać, ale nie może się zwiększyć o więcej niż …. %6 w stosunku do wysokości świadczenia
pieniężnego planowanego w ofercie. Zmiana wysokości ww. świadczenia w zakresie przewidzianym
w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.*
11. Zleceniobiorca nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z
realizacją zadania i dotacja o której mowa w ust. 1 udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji
zadania w kwotach brutto.*7
6
7

Należy wpisać wartość nie mniejszą niż 10%.
Należy wybrać w przypadku braku możliwości odliczenia podatku VAT.
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/ Zleceniobiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a realizacja zadania
określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu m.st.
Warszawy będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i
usług. Dotacja udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji zadania w kwotach netto. Zleceniobiorca
jest zobowiązany dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług we własnym zakresie, przy czym
podatek od towarów i usług nie może być płacony ze środków o których mowa w ust. 1 i 4 .*8
12. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4–11, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości.

§ 32
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości
.............................................
(słownie)
………………………………………………………………………………………..…..........................
.....................,
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
nr rachunku: ................................................................................................................,
w następujący sposób:
(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji zadania. Istnieje
możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):
1) dotacja w ……… roku:
I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia ………(należy
wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)* w wysokości ……… (słownie) …………………...…………………… ,
II transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………................*,
2) dotacja w ……… roku:
III transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………...............*,
IV transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………...............*,
3) dotacja w ……… roku:
V transza do dnia .…… w wysokości …....…… (słownie) ………………...............*,
VI transza do dnia …… w wysokości …....…… (słownie) ………………………...*.
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i
zobowiązuje się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania
przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3. W przypadku braku
możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do
niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowym rachunku i jego numerze, nie
później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcy środków finansowych przez
Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
8

Należy wybrać, gdy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.
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4. Całkowity koszt zadania publicznego jest równy kwocie dotacji.

§4
Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy)*9
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Zleceniobiorcę następujących działań we
współpracy
z podmiotem
trzecim
…………………………………………….…
………….................................................................................................................................(określenie
części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt IV.7 oferty lub pozycji
kalkulacji przewidywanych kosztów).
2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca odpowiada jak za
własne.
§ 510
Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania
publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynoszący…….. , przy czym obowiązek ten uważa się za
zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy
się.
2. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokości.
§6
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za
zgodny z umową wtedy, gdy:
1) nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %,
2) nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w
nadmiernej wysokości.
§7
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowoksięgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
9

W przypadku, gdy organizacja nie będzie podejmowała współpracy z podmiotami trzecimi należy usunąć cały paragraf.
Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku powierzenia realizacji zadania
publicznego cały paragraf należy usunąć.
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3. Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
opisywania
dokumentacji
finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków
finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr …., uwzględniającym wymogi
określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–3, uznaje się, w zależności od zakresu jego
naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów
wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.

1.

§8
Obowiązki i uprawnienia informacyjne
Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
informowania,
że
zadanie
publiczne
jest
współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten
temat powinna się znaleźć w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania znaku promocyjnego Zleceniodawcy lub* / i*
informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od
Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego, o ile ich wielkość i
przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń. Wszelkie
nośniki oraz materiały informacyjne, na których znajduje się znak promocyjny Zleceniodawcy muszą
być zamieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz w formie gwarantującej
właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń m.st. Warszawy.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu
Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnieniami przysługującymi m.st. Warszawie w
działaniach promocyjnych i informacyjnych.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.ngo.um.warszawa.pl oraz www.symbole.um.warszawa.pl.
W przypadku zamieszczenia znaku promocyjnego Zleceniodawcy na dużych formatach rozumianych jako wydruki i nośniki o rozmiarze A1, czyli 594 mm x 841 mm oraz większe Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania ich projektów graficznych do akceptacji Biura
Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu przez
Zleceniodawcę wynosi 3 dni robocze. Akceptacja dotyczy właściwego użycia znaku promocyjnego, o
którym mowa w ust. 3.

2.

3.

4.
5.

§9
Kontrola zadania publicznego
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust.
4*11/ Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę czyli wydatkowania przekazanej dotacji.*12. Kontrola może być przeprowadzona w
toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o
którym mowa w § 7 ust. 2.
11
12

Należy wybrać w przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Należy wybrać w przypadku umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
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2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje
się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i
informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie
Zleceniodawcy.
5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę w formie
pisemnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na
celu ich usunięcie.
6. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i
zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i pisemnego powiadomienia o sposobie ich
wykonania Zleceniodawcy.
§ 10
Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania
zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania.
2. Zleceniobiorca składa sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone
według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminach:
1) sprawozdanie częściowe I za okres od dnia …………. roku do dnia ……………… roku w
terminie do dnia …………….. roku;
2) sprawozdanie częściowe II za okres od dnia …………. roku do dnia ……………… roku w
terminie do dnia …………….. roku;*
3) sprawozdanie częściowe III za okres od dnia …………. roku do dnia ……………… roku w
terminie do dnia …………….. roku.*
3. Zleceniobiorca składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone według
wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego.
4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił
dodatkowe
informacje,
wyjaśnienia
oraz
dowody
do
sprawozdań,
o których mowa w ust. 1–3. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy.
5. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–3, w terminie Zleceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
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6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5, skutkuje uznaniem dotacji za
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 4 lub 5, może być podstawą do
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 11
Zwrot środków finansowych
Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany
wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane zadanie publiczne, a w
ostatnim roku realizacji zadania w terminie do dnia ………… (należy wskazać odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia …. roku - gdy termin realizacji zadania to 31 grudnia danego roku lub
gdy wykorzystanie środków w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego przypadałoby po 31 grudnia danego roku
albo
2) w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – gdy termin
wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 1).
Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca jest zobowiązany
zwrócić do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym jest
realizowane zadanie publiczne, a w ostatnim roku realizacji zadania w terminie do dnia …………
(należy wskazać odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku
gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania publicznego).
Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy:
1) o
numerze
………………………………………………………………………………
- gdy jej zwrot następuje w roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja (należy
wskazać nr rachunku bankowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy),
2) o numerze ……………………………………………………………………………….
- gdy jej zwrot następuje po roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja
(należy wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy).
Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek
bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………..……………………………….... (należy
wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy). Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi w
terminie, o którym mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze
……………………..……………………………….... (należy wskazać nr rachunku bankowego
dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy).
11

6.

Kwota dotacji:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 12
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.
§ 13
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę
1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie
niniejszej umowy Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na
piśmie
nie
później
niż
do
dnia
przekazania
dotacji,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji, jeżeli
Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.
§ 14
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej
wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania publicznego;
3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób niezgodny z
niniejszą umową;
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie
określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę
w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez
osoby do tego nieuprawnione.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą 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, termin jej zwrotu oraz nazwę i
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 15
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Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych
na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki
pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 16
Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż zmiany w zakresie danych, o
których mowa w § 1 ust. 6 (osoby do kontaktów roboczych) oraz § 3 ust. 1 (numer rachunku
bankowego Zleceniobiorcy) nie stanowią zmiany umowy.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej
lub za pomocą poczty elektronicznej, kierowanej na adresy osób wskazanych jako osoby do
kontaktów roboczych.
§ 17
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów
informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 18.
Informacja publiczna
1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość dotacji, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu,
telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu,
na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu
lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
3. Złożenie sprawozdania końcowego przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach,
materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 19
Postanowienia końcowe
13

1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w
szczególności
przepisy
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003
r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Zleceniodawcę;
2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

§ 20
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą się
starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§ 21
Niniejsza umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego …...
egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy i …… dla Zleceniodawcy.
Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

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

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

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.
3. Zaktualizowana oferta*.

14

4. Oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące podatku VAT. *13
5. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego, oświadczenie i wzór opisu
dokumentów księgowych.
6. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy.

POUCZENIE
Zaznaczenie „*” oznacza, że niepotrzebne należy usunąć.
Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych w przypisach
odnoszących się do poszczególnych postanowień.

13

Dotyczy jedynie umów o realizację zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców.
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Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze.
Wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby sprawozdanie należy złożyć w odpowiednim
Biurze/Dzielnicy w przewidzianym w umowie terminie. W przypadku wysłania sprawozdania pocztą, za
datę złożenia sprawozdania uznaje się datę stempla pocztowego.
Sprawozdanie z realizacji zadania
1. Podmiot realizujący umowę wypełnia sprawozdanie rzetelnie, zgodnie z prawdą odnosząc się do
faktycznie zrealizowanych działań. Zarówno część merytoryczna, jak i finansowa wymaga
prowadzenia przez cały okres realizacji zadania odpowiedniej, adekwatnej do projektu, dokumentacji.
Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
2. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego należy dołączyć wypełnione
Oświadczenie sporządzone na podstawie znajdującego się poniżej dokumentu, dostępnego również na
stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych – formularze.
3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów finansowych i merytorycznych
dotyczących realizowanego zadania.
4. Niewykorzystaną część dotacji (lub odsetki bankowe niewykorzystane na realizację zadania) należy
zwrócić wraz z odsetkami w terminie i na zasadach przewidzianych w umowie o wsparcie/
powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Sprawozdanie musi zawierać:
Część merytoryczna:
 informację o tym, czy zakładany (w ofercie) cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty;
 opis osiągniętych rezultatów oraz sposób w jaki zostały zmierzone;
 informację w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu;
 szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia
oraz skali ich wykonania (w tym wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji);
 o ile dotyczy, w przypadku gdy była prowadzona ewaluacja, przedstawienie metody ewaluacji
realizacji założonych celów;
 o ile dotyczy, informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym;
 o ile dotyczy, informację o ewentualnym zaangażowaniu w realizację konkretnych działań
(w ramach realizowanego zadania) przez podmiot niebędący stroną umowy;
 o ile dotyczy, wpływ dofinansowania/sfinansowania inwestycji na realizację zadania.
Część dotycząca sprawozdania z wykonania wydatków:
 jest odzwierciedleniem planowanych wydatków oraz stanu faktycznego zrealizowanego zadania.
Dodatkowo sprawozdanie powinno zawierać informację na temat kosztów poniesionych
z uzyskanych odsetek od dotacji lub innych przychodów;
 wkładem rzeczowym może być zarówno zasób stanowiący własność organizacji (np.
nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia itp.), jak i zasób udostępniony, względnie
usługa świadczona na rzecz tej organizacji (np. usługa transportowa, hotelowa, drukarska itp.) przez
inny podmiot nieodpłatnie;
 wkład rzeczowy może znaleźć się w kosztorysie (wtedy musi być wyceniony) lub może być jedynie
opisany w części IV w punkcie 13 (wtedy nie podlega wycenie);
 zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie kosztów całkowitych poszczególnych
pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji o maksymalnie 10% (zwiększanie o więcej niż 10%
wymaga wcześniejszego aneksu);
 zgodnie z umową można bez ograniczeń i bez aneksu zmniejszać wartość całkowitą
poszczególnych pozycji kosztorysu.
Kontrola realizacji zadania
1. W trakcie realizacji zadania lub po akceptacji sprawozdania upoważnieni pracownicy Urzędu m.st.
Warszawy mogą dokonać czynności kontrolnych – zarówno kontroli merytorycznej jak i finansowej.
2. Kontrola merytoryczna zadania:
1

 kontrola merytoryczna może być przeprowadzana bez zapowiedzi w trakcie realizacji zadania;
 kontrola merytoryczna po akceptacji sprawozdania końcowego musi być poprzedzona informacją
przekazaną za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie;
 przy kontroli merytorycznej kontrolujący zwraca w szczególności uwagę na:
 zgodność zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego z umową; w tym jakość
realizowanego zadania, liczbę uczestników;
 sposób dokumentowania rezultatów;
 realizację poszczególnych etapów/części zadania z harmonogramem realizacji zadania; w tym
termin i miejsce realizacji zadania;
 sposób informowania o finansowaniu/dofinansowaniu zadania z budżetu m.st. Warszawy zgodny
z przepisami umowy oraz umieszczenia prawidłowego znaku promocyjnego, zgodnie
z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia „Katalogu
Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie
w działaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym badanie materiałów informacyjnopromocyjnych (na podstawie plakatów, ulotek, publikacji wydanych w ramach realizacji
zadania, stron internetowych);
 dokumenty, związane z realizacją zadania (m.in. listy obecności, dyplomy, certyfikaty, inne
dokumenty specyficzne dla realizacji zadania).
3. Kontrola finansowa zadania:
 informacja o rozpoczęciu kontroli dokumentacji księgowej (finansowej) zadania i konieczności
przedstawienia stosownych dokumentów przekazywana jest z wyprzedzeniem za pośrednictwem
poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
 w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych należy udostępnić:
 oryginały faktur i rachunków, zawartych w zestawieniu faktur (rachunków) związanych
z realizacją zadania publicznego - część II pkt 5 sprawozdania,
 potwierdzenia przelewów bankowych do faktur i rachunków płaconych przelewem,
 umowy zlecenia i o dzieło – wraz z rachunkami, które zostały zawarte w celu realizacji zadania
publicznego,
 umowy o pracę z zakresem obowiązków (w uzasadnionych przypadkach oddelegowania od
projektów, aneksy itp.) wraz z listą płac,
 dokumenty finansowe (potwierdzające koszty poniesione z dotacji i z innych środków finansowych
powinny być sporządzone i opisane zgodnie z „Wzorem opisu dokumentów księgowych”. Opis
sporządza się w sposób trwały. W przypadku braku możliwości sporządzenia opisu na odwrocie
dokumentu, dopuszcza się możliwość zamieszczenia opisu na kartce scalonej w sposób trwały z
dokumentem księgowym,
 rozliczeniu nie podlegają:
 koszty na zasadzie ryczałtu,
 paragony,
 bilety wstępu,
 bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe bilety za przejazdy na odległość mniejszą niż 50 km (w
przypadku braku faktury/rachunku wystawionej za poniesiony wydatek). Istnieje możliwość
rozliczenia biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż
50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na
przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami
i śmigłowcami, jeśli zawierają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) następujące elementy:
1. numer i datę wystawienia,
2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
5. kwotę podatku,
6. kwotę należności ogółem.
 jako wkład finansowy rozliczeniu nie podlegają kompensata i barter. Mogą one stanowić
dokumentację finansową wkładu rzeczowego.
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OŚWIADCZENIE
1.

Nazwa Zleceniobiorcy

2.

Numer umowy

3.

Oprocentowanie rachunku bankowego
Zleceniobiorcy

4.

Naliczona kwota odsetek od środków pochodzących
z dotacji z oprocentowanego rachunku bankowego

5.

Zwrócone środki finansowe w wysokości
w tym niewykorzystana dotacja1
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)2
w tym odsetki bankowe
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)
w tym odsetki jak dla zaległości podatkowych
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)

6.

Naliczona kwota odsetek za nieterminowe
dokonanie zwrotu 3

7.

Środki finansowe do zwrotu4

8.

Przyczyna zwrotu dotacji:

Oświadczam, że w ramach realizacji zadania publicznego została wyodrębniona dokumentacja finansowo –
księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
………………………..………………………
(data, czytelny podpis)

Proszę podać wartość.
Należy załączyć kopię potwierdzenia przelewu.
3
Jak dla zaległości podatkowych.
4
Należy wypełnić tylko jeśli pozostały jeszcze środki do zwrotu ponad to co wskazano w pkt 5.
1
2

3

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy zgodnie z umową nr ………………………………. 1"
2. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana z innych środków finansowych
zgodnie z umową nr ……………………………….2 Pozycje faktury rozliczane w
ramach umowy ……3”
3. Numer pozycji z kosztorysu, którego dotyczy wydatek.
4. Numer pozycji z zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacja zadania
publicznego (stanowiącego cz. II pkt 5 sprawozdania).
5. Poniższe oświadczenia wraz z podpisami (czytelnymi, w przypadku braku pieczątek)
osób odpowiedzialnych za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji,
stowarzyszeń zwykłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
„Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
„Ujęto w księgach rachunkowych na wyodrębnionym koncie.”
„Akceptuję do zapłaty”
6. W przypadku umów zleceń/ o dzieło/ list płac obowiązuje dodatkowa adnotacja:
„Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym
terminie, niewykraczającym poza końcowy termin określony w umowie”.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji dotyczącej rozliczenia wykonania
zadania publicznego, Oświadczenia i Wzoru opisu dokumentów księgowych

…………………………………
(data, czytelny podpis, nazwa organizacji)

1

Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z wkładu finansowego
Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z dotacji
3
Zapis obligatoryjny WYŁĄCZNIE w przypadku faktur na których widnieje wiele pozycji i nie wszystkie
pozycje dotyczą realizacji zadania publicznego
2
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Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

1.

Oznaczając projekt należy zamieścić znak promocyjny m.st. Warszawy z właściwym
opisem.

2.

Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-pliki-do-pobrania
Do pobrania na stronie znajdują się grafiki z gotowymi opisami. Występują one na białym
oraz na czarnym tle.

3. W przypadku projetków realizowanych przy wsparciu Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
stosuje się znak promocyjny z dopiskiem właściwym dla dzielnicy. Pliki z dopiskami dla
dzielnic znajdują się do pobrania na stronie:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-dla-dzielnic-pliki-do-pobrania
4. Dla indywidualnych potrzeb projektu graficznego można stworzyć jednokolorową wersję
znaku promocyjnego. Gotowe warianty kolorystyczne można pobrać ze strony
internetowej – plik z opisem „ZNAK PROMOCYJNY wersje kolorystyczne uzupełniające”.
 Tworząc znak w innym kolorze należy pamiętać o odpowiednim opisie: „projekt
finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
 Znak promocyjny może występować tylko w jednym kolorze. Nie wolno tworzyć
wersji wielokolorowych znaku promocyjnego.
Przykłady:
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5. Informacja w postaci opisanego znaku promocyjnego powinna znaleźć się we wszystkich
materiałach promocyjnych tj.:
 plakaty
 wydawnictwa i publikacje
 ulotki
 foldery
6. W materiałach promocyjnych produkowanych na potrzeby projektu tj. tablice i tabliczki
informacyjne, gadżety oraz inne przedmioty, dopuszczalne jest użycie znaku
promocyjnego bez dopisku „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
a)

Znak promocyjny m.st. Warszawy powinien być w wielkości dostosowanej do danego
projektu lub przedmiotu, z zachowaniem odpowiednich proporcji ze znakami
współwystępującymi na projekcie.

b)

Minimalna wersja znaku wynosi 20 mm wysokości pola ochronnego znaku. W
sytuacjach szczególnych, czyli w materiałach, w których nie ma możliwości
zachowania wielkości minimalnych, znak powinien być dostosowany wielkością do
znaków wspólnie występujących w danej sytuacji. Pomimo tak niewielkich rozmiarów
znak musi być czytelny jako kształt.

7. W przypadku, kiedy użycie graficznej wersji znaku jest niemożliwe, właściwą formą jest
opis „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.

Przykłady wykorzystania formy opisowej:




8.

komunikaty prasowe
artykuły
informacje o projekcie na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych,
jeśli zastosowanie wersji graficznej jest niemożliwe lub nie ma zastosowania w
konkretnym przypadku.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia informacji słownej na temat
finansowania/współfinansowania zadania przez m.st. Warszawa podczas samego
wydarzenia a także w wywiadach radiowych, telewizyjnych oraz innych wystąpieniach o
charakterze informacyjno – promocyjnym.

9. Pytania dotyczące użycia znaku promocyjnego m.st. Warszawy należy wysyłać na adres
gm@um.warszawa.pl.
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Załącznik nr 17
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

WZÓR
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O
KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA
24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
W OKRESIE OD 21 DO 5 LAT BUDŻETOWYCH

nr ……………

pod tytułem:
…………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………..,
zawarta w dniu …………………………………………... w ………………............................,
między:
miastem stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….,
a podmiotami:
………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą
w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………, zwaną(nym) dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3.………………………………………………………………………………………………...;
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem, załączonym do
niniejszej umowy

1

Obejmuje wszystkie zadania, których realizacja przekracza rok budżetowy, niezależnie od długości ich trwania.
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oraz……………………………………………………………………………………………., z siedzibą w
……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………, zwaną(nym) dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3.………………………………………………………………………………………………...;
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem, załączonym do
niniejszej umowy, zwanymi dalej łącznie „Zleceniobiorcami”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania
publicznego pod tytułem:

2.

3.
4.
5.
6.

2
3

…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………
określonego
szczegółowo
w
ofercie
złożonej
przez
Zleceniobiorców
w
dniu
2
......................................... , zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorcy zobowiązują się
wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcom środki finansowe, o których mowa w § 3, w formie
dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej
umowy.
Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji
zadania publicznego3* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 10 ust. 3.
Oferta, jej aktualizacja* oraz oświadczenia Zleceniobiorców dotyczące podatku VAT* stanowiące
załączniki do niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Zleceniodawcy:……………………...........………………………………,
tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej…….………………...…..;
2) ze strony Zleceniobiorców:....………...………………...….........................................,
tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..……… .

Należy wpisać datę złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Zleceniobiorcy nie zobowiązują się do wykorzystania
środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązują się do
wykorzystania innych środków finansowych.
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7. Zleceniobiorcy są zobowiązani informować na bieżąco, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do
reprezentacji;
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.
§2
Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:
od dnia………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia ............................r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania)
2. Termin poniesienia wydatków w ……roku (pierwszym roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………r. (należy wpisać datę ogłoszenia wyników konkursu
– w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu lub
datę rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku zadań, których data rozpoczęcia jest późniejsza
bądź równa terminowi ogłoszenia wyników)
do dnia …………………r. (należy wpisać datę 31 grudnia pierwszego roku realizacji zadania);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia …………………r. (należy wpisać datę 31 grudnia pierwszego roku realizacji zadania).
Termin poniesienia wydatków w …… roku (kolejnym roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………. r. (należy wpisać datę 1 stycznia kolejnego roku realizacji zadania)
do dnia …………………. r. (należy wpisać datę 31 grudnia kolejnego roku realizacji zadania);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………. r. (należy wpisać datę 1 stycznia kolejnego roku realizacji zadania)
do dnia ………………….. r. (należy wpisać datę 31 grudnia kolejnego roku realizacji zadania).
Termin poniesienia wydatków w ……roku (ostatnim roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia ……………………r. (należy wpisać datę 1 stycznia ostatniego roku realizacji zadania)
do dnia ………………….r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania
z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1);
2) dla innych środków finansowych:
do dnia ……………………r. (należy wpisać datę 1 stycznia ostatniego roku realizacji zadania)
do dnia …………………… r. (należy wpisać tę samą datę zakończenia, co w przypadku
wydatkowania środków pochodzących z dotacji).
3. Przez termin poniesienia wydatków rozumie się faktyczne dokonanie zapłaty na podstawie faktur i
rachunków, w tym – w przypadku umów z osobami fizycznymi – dokonanie zapłaty pracownikom i
współpracownikom oraz opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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4. Dokonywanie jednorazowej płatności na podstawie faktury lub rachunku przekraczającej
równowartość 7 000 złotych następuje za pośrednictwem rachunku bankowego Zleceniobiorcy. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może wyrazić w formie pisemnej zgodę na
płatność gotówką.
5. Zleceniobiorcy zobowiązują się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem jej
aktualizacji*, w terminie określonym w ust. 1.
6. Zleceniobiorcy zobowiązują się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4*4,
zgodnie z celem, na jaki je uzyskali, i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dopuszcza się
wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w
umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorcy zwracają Zleceniodawcy na zasadach
określonych w § 11.
7. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych
przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 6 uznaje się za dotację pobraną w nadmiernej
wysokości.
8. Zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i
na zasadach określonych w umowie.

Przewidziano dwie wersje brzmienia par. 3 . Wersję pierwszą należy wybrać w przypadku umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego. Wersję drugą należy wybrać w przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania publicznego.
§ 31
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości.............................................
(słownie)
…………………………………………………………..…...............................................,
na rachunki bankowe Zleceniobiorców w następujący sposób:
(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji zadania. Istnieje
możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):
1) dotacja w ……… roku:
I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia……… (należy
wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których
mowa
w
§
2
ust.
2
pkt
1)*
w wysokości ……. (słownie………………………………..), przy czym dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy
4

Odwołanie do ust. 4 dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku umowy o
powierzenie realizacji zadania należy usunąć sformułowanie „i 4”.
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……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ……………………………… (należy wpisać wszystkich
Zleceniobiorców dla których przekazywana jest dana transza dotacji);
II transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
2) dotacja w ……… roku:
III transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);
IV transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
3) dotacja w ……… roku:
V transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
5

VI transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji).*
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorcy oświadczają, że są jedynymi posiadaczami wskazanych w ust. 1 rachunków
bankowych i zobowiązują się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia
zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3.
W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorcy
zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowych rachunkach
i ich numerach, nie później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcom środków
finansowych przez Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4. Zleceniobiorcy zobowiązują się do przekazania na realizację zadania publicznego (należy wskazać
wysokość środków oraz wartość wkładu w poszczególnych latach):5
w ……….roku:
1) innych środków finansowych w wysokości ……………............................................. (słownie)
………………………………….......................................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości ……………. (słownie)…………
…………………………………………………………………………………..,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w
wysokości...................................(słownie)……………………………………..
…………………………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
……………………………………………………………...(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych) środki) w wysokości...………………..słownie) ……….…
…..……………………………………………………………………………...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...……………
………………….……………………………………………………………….;
2) wkładu
osobowego
o
wartości.......................................(słownie)...…………………….
........................................................................................................................................;
3) wkładu
rzeczowego
o
wartości......................................(słownie).....…………...………
........................................................................................................................................;
w ……….roku:
1) innych
środków
finansowych
w wysokości………...................(słownie)……………
……………………………………………......................................................................,
5

W pkt 1 lit. a – d oraz pkt 2 i 3 należy wpisać wartość „0” jeżeli dana pozycja nie występuje.
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w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości ……………….(słownie)…….......
…………………………………………………………………………………..,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w
wysokości..................................(słownie)……………………………………...
…………………………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
……………………………………………………………...(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych) środki) w wysokości.………………..(słownie) ……….…
…..……………………………………………………………………………...,
d) pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...……………
………………………………………………………………………………….;
2) wkładu osobowego o wartości.......................................(słownie) ..…………………….
........................................................................................................................................;
3) wkładu
rzeczowego
o
wartości......................................(słownie).....…………...………
........................................................................................................................................;
w ……….roku:*
1) innych środków finansowych w wysokości ……………............................................. (słownie)
……………………………….......................................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości……………….(słownie)…………
…………………………………………………………………………………..,
b) środków
ze
świadczeń
pieniężnych
od
odbiorców
zadania
publicznego
w
wysokości...................................(słownie)……………………………………...……………
……………………………………………………………………..,
c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...
………………………………………………………….....
(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych)
środki)
w
wysokości…...………….....(słownie)……….…
…..……………………………………………………….……………………...,
d) pozostałych środków w wysokości…………………… (słownie) ...……………
………………………………………………………………………………….;
2) wkładu
osobowego
o
wartości.......................................(słownie)...…………………….
........................................................................................................................................;
3) wkładu
rzeczowego
o
wartości.................................(słownie).....…………...………
........................................................................................................................................;
5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4,
i
wynosi
łącznie
……………….…...…
(słownie)
………………………..
…………………………….……………...………………………………………...……..,
z tego (należy wskazać koszt całkowity zadania publicznego w poszczególnych latach realizacji
zadania):
1) w………….
r.
……………………………………
(słownie)
………………………….
…………………………………………………………………………………..….….;
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2) w………….
r.
……………………………………
(słownie)
………………………….
…………………………………………………………………………………...…… ;
3) w………….
r.
……………………………………
(słownie)
………………………….
…………………………………………………………………………………..….….;
6. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy
się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Zwiększenie ww. kwoty nie
wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.
8. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 9.*
9. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może się
zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.*
10. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego może
się zmieniać, ale nie może się zwiększyć o więcej niż …. %6 w stosunku do wysokości świadczenia
pieniężnego planowanego w ofercie. Zmiana wysokości ww. świadczenia w zakresie przewidzianym
w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.*
11. Zleceniobiorcy nie mają prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z
realizacją zadania i dotacja o której mowa w ust. 1 udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji
zadania w kwotach brutto.*7
/ Zleceniobiorcy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług a realizacja zadania
określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu m.st.
Warszawy będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i
usług. Dotacja udzielona jest na pokrycie kosztów realizacji zadania w kwotach netto. Zleceniobiorcy
są zobowiązani dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług we własnym zakresie, przy czym
podatek od towarów i usług nie może być płacony ze środków o których mowa w ust. 1 i 4 .*8
12. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4–11, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości.
§ 32
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezydenta
m.st.
Warszawy
nr………
z dnia………… r., zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości.............................................
(słownie)
…………………………………………………………..…...............................................,
na rachunki bankowe Zleceniobiorców w następujący sposób:
(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji zadania. Istnieje
możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):
1) dotacja w ……… roku:
I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia……… (należy
wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których
mowa
w
§
2
ust.
2
pkt
1)*
6

Należy wpisać wartość nie mniejszą niż 10%.
Należy wybrać w przypadku braku możliwości odliczenia podatku VAT.
8
Należy wybrać, gdy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.
7
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w wysokości ……. (słownie………………………………..), przy czym dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy
……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy
………………….. (numer rachunku) ……………………………… (należy wpisać wszystkich
Zleceniobiorców dla których przekazywana jest dana transza dotacji);
II transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
2) dotacja w ……… roku:
III transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);
IV transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);*
3) dotacja w ……… roku:
V transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
9

………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji);
VI transza do dnia ……… w wysokości ……. (słownie ………………………………..), przy
czym dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Zleceniobiorcy) w
wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Zleceniobiorców dla których
przekazywana jest dana transza dotacji).*
2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorcy oświadczają, że są jedynymi posiadaczami wskazanych w ust. 1 rachunków
bankowych i zobowiązują się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia
zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3.
W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorcy
zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o nowych rachunkach
i ich numerach, nie później niż 7 dni przed terminem przekazania Zleceniobiorcom środków
finansowych przez Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1.
4. Całkowity koszt zadania publicznego jest równy kwocie dotacji.
§4
Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy)*9
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Zleceniobiorców następujących działań we
współpracy
z podmiotem
trzecim
…………………………………………….…
………….................................................................................................................................(określenie
części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt IV.7 oferty lub pozycji
kalkulacji przewidywanych kosztów).
2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorcy odpowiadają jak za
własne.
§ 510
Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego
1. Zleceniobiorcy są zobowiązani zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania
publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynoszący…….. , przy czym obowiązek ten uważa się za
zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy
się.
9

W przypadku, gdy organizacja nie będzie podejmowała współpracy z podmiotami trzecimi należy usunąć cały paragraf.
Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku powierzenia realizacji zadania
publicznego cały paragraf należy usunąć.
10

10

2. Przekroczenie limitu, o
w nadmiernej wysokości.

którym

mowa

w

ust.

1,

uważa

się

za

pobranie

dotacji

§6
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego
nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z
umową wtedy, gdy:
1) nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %,
2) nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w
nadmiernej wysokości.

1.

2.

3.

4.

§7
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego
Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i
ewidencji
księgowej
zadania
publicznego,
zgodnie
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
Zleceniobiorcy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowoksięgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Zleceniobiorcy realizowali zadanie publiczne.
Zleceniobiorcy
zobowiązują
się
do
opisywania
dokumentacji
finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków
finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr …., uwzględniającym wymogi
określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–3, uznaje się, w zależności od zakresu jego
naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów
wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.

§8
Obowiązki i uprawnienia informacyjne
1. Zleceniobiorcy
zobowiązują
się
do
informowania,
że
zadanie
publiczne
jest
współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten
temat powinna się znaleźć w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
2. Zleceniobiorcy zobowiązują się do umieszczania znaku promocyjnego Zleceniodawcy lub* / i*
informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od
Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego, o ile ich wielkość i
przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń. Wszelkie
nośniki oraz materiały informacyjne, na których znajduje się znak promocyjny Zleceniodawcy muszą
być zamieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz w formie gwarantującej
właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń m.st. Warszawy.
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3. Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu
Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnieniami przysługującymi m.st. Warszawie w
działaniach promocyjnych i informacyjnych.
4. Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.ngo.um.warszawa.pl oraz www.symbole.um.warszawa.pl.
5. W przypadku zamieszczenia znaku promocyjnego Zleceniodawcy na dużych formatach rozumianych jako wydruki i nośniki o rozmiarze A1, czyli 594 mm x 841 mm oraz większe Zleceniobiorcy zobowiązani są do przesłania ich projektów graficznych do akceptacji Biura
Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu przez
Zleceniodawcę wynosi 3 dni robocze. Akceptacja dotyczy właściwego użycia znaku promocyjnego, o
którym mowa w ust. 3.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§9
Kontrola zadania publicznego
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorców, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust.
4*11/ Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorców czyli wydatkowania przekazanej dotacji.*12. Kontrola może być przeprowadzona w
toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o
którym mowa w § 7 ust. 2.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorcy na żądanie kontrolującego zobowiązują
się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i
informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Zleceniobiorców, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie
Zleceniodawcy.
O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorców w formie
pisemnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na
celu ich usunięcie.
Zleceniobiorcy są zobowiązani w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i
zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i pisemnego powiadomienia o sposobie ich
wykonania Zleceniodawcy.
§ 10

Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorców
1. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorców do złożenia sprawozdania częściowego z
wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
11
12

Należy wybrać w przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Należy wybrać w przypadku umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
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i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań. Zleceniobiorcy są zobowiązani do dostarczenia sprawozdania w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Zleceniobiorcy składają sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone
według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminach:
1)
sprawozdanie częściowe I za okres od dnia …………. roku do dnia ……………… roku
w terminie do dnia …………….. roku;
2)

sprawozdanie częściowe II za okres od dnia …………. roku do dnia ………………
roku w terminie do dnia …………….. roku;*

3)

sprawozdanie częściowe III za okres od dnia …………. roku do dnia ………………
roku w terminie do dnia …………….. roku.*

3. Zleceniobiorcy składają sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone
według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego.
4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorcy, w wyznaczonym terminie, przedstawili
dodatkowe
informacje,
wyjaśnienia
oraz
dowody
do
sprawozdań,
o których mowa w ust. 1–3. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorców.
5. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–3, w terminie Zleceniodawca
wzywa pisemnie Zleceniobiorców do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5 , skutkuje uznaniem dotacji za
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 4 lub 5, może być podstawą do
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.
§ 11
Zwrot środków finansowych
1. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorcy są zobowiązani
wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane zadanie publiczne, a w
ostatnim roku realizacji zadania w terminie do dnia ………… (należy wskazać odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia …. roku - gdy termin realizacji zadania to 31 grudnia danego roku lub
gdy wykorzystanie środków w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego przypadałoby po 31 grudnia danego roku
albo
2) w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – gdy termin
wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt
1).
2. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorcy są zobowiązani
zwrócić do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym jest
realizowane zadanie publiczne, a w ostatnim roku realizacji zadania w terminie do dnia …………
(należy wskazać odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku
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3.

4.

5.

6.

gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania publicznego)
Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy:
1) o
numerze
………………………………………………………………………………
- gdy jej zwrot następuje w roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja (należy
wskazać nr rachunku bankowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy),
2) o numerze ……………………………………………………………………………….
- gdy jej zwrot następuje po roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja
(należy wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy).
Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek
bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………..……………………………….... (należy
wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy). Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi w terminie,
o którym mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze
……………………..……………………………….... (należy wskazać nr rachunku bankowego
dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy).
Kwota dotacji:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 12
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.
§ 13
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorców
1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie
niniejszej umowy Zleceniobiorcy mogą odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na
piśmie
nie
później
niż
do
dnia
przekazania
dotacji,
z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Zleceniobiorcy mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji, jeżeli
Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.

§ 14
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej
wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania publicznego;
3) przekazania przez Zleceniobiorców części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób niezgodny
z niniejszą umową;
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorców sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorców kontroli albo niedoprowadzenia przez
Zleceniobiorców w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości;
6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez
osoby do tego nieuprawnione.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą 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, termin jej zwrotu oraz nazwę i
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 15
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Zleceniobiorcy zobowiązują się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych
na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorcy zobowiążą się przeznaczyć środki
pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 16
Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż zmiany w zakresie danych o
których mowa w § 1 ust. 6 (osoby do kontaktów roboczych) oraz § 3 ust. 1 (numery rachunków
bankowych Zleceniobiorców) nie stanowią zmiany umowy.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej
lub za pomocą poczty elektronicznej, kierowanej na adresy osób wskazanych jako osoby do
kontaktów roboczych.
§ 17
15

Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Zleceniobiorcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów
informatycznych, Zleceniobiorcy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 18.
Informacja publiczna
1. Zleceniobiorcy oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość dotacji, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zleceniobiorcy upoważniają Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie,
radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresów Zleceniobiorców, przedmiotu
i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o
złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
3. Złożenie sprawozdania końcowego przez Zleceniobiorców jest równoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach,
materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w
szczególności
przepisy
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003
r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Zleceniobiorcy przyjmują do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Zleceniodawcę;
2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
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§ 20
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą się
starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§ 21
Niniejsza umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego …...
egzemplarz(y) dla Zleceniobiorców i …… dla Zleceniodawcy.
Zleceniodawca:

Zleceniobiorcy:
1. ………………………………

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

2. ..................................................

3. ..................................................

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.
3. Zaktualizowana oferta*.
4. Oświadczenia Zleceniobiorców dotyczące podatku VAT. *13
5. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego, oświadczenie i wzór opisu
dokumentów księgowych.
6. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy.
7. Umowa partnerska na rzecz realizacji zadania publicznego pn. „…………………………”.

POUCZENIE
Zaznaczenie „*” oznacza, że niepotrzebne należy usunąć.
Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych w przypisach
odnoszących się do poszczególnych postanowień.

13

Dotyczy jedynie umów o realizację zadań, w których możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców.
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Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze.
Wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby sprawozdanie należy złożyć w odpowiednim
Biurze/Dzielnicy w przewidzianym w umowie terminie. W przypadku wysłania sprawozdania pocztą, za
datę złożenia sprawozdania uznaje się datę stempla pocztowego.
Sprawozdanie z realizacji zadania
1. Podmiot realizujący umowę wypełnia sprawozdanie rzetelnie, zgodnie z prawdą odnosząc się do
faktycznie zrealizowanych działań. Zarówno część merytoryczna, jak i finansowa wymaga
prowadzenia przez cały okres realizacji zadania odpowiedniej, adekwatnej do projektu, dokumentacji.
Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
2. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego należy dołączyć wypełnione
Oświadczenie sporządzone na podstawie znajdującego się poniżej dokumentu, dostępnego również na
stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych – formularze.
3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów finansowych i merytorycznych
dotyczących realizowanego zadania.
4. Niewykorzystaną część dotacji (lub odsetki bankowe niewykorzystane na realizację zadania) należy
zwrócić wraz z odsetkami w terminie i na zasadach przewidzianych w umowie o wsparcie/
powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Sprawozdanie musi zawierać:
Część merytoryczna:
 informację o tym, czy zakładany (w ofercie) cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty;
 opis osiągniętych rezultatów oraz sposób w jaki zostały zmierzone;
 informację w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu;
 szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia
oraz skali ich wykonania (w tym wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji);
 o ile dotyczy, w przypadku gdy była prowadzona ewaluacja, przedstawienie metody ewaluacji
realizacji założonych celów;
 o ile dotyczy, informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym;
 o ile dotyczy, informację o ewentualnym zaangażowaniu w realizację konkretnych działań
(w ramach realizowanego zadania) przez podmiot niebędący stroną umowy;
 o ile dotyczy, wpływ dofinansowania/sfinansowania inwestycji na realizację zadania.
Część dotycząca sprawozdania z wykonania wydatków:
 jest odzwierciedleniem planowanych wydatków oraz stanu faktycznego zrealizowanego zadania.
Dodatkowo sprawozdanie powinno zawierać informację na temat kosztów poniesionych
z uzyskanych odsetek od dotacji lub innych przychodów;
 wkładem rzeczowym może być zarówno zasób stanowiący własność organizacji (np.
nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia itp.), jak i zasób udostępniony, względnie
usługa świadczona na rzecz tej organizacji (np. usługa transportowa, hotelowa, drukarska itp.) przez
inny podmiot nieodpłatnie;
 wkład rzeczowy może znaleźć się w kosztorysie (wtedy musi być wyceniony) lub może być jedynie
opisany w części IV w punkcie 13 (wtedy nie podlega wycenie);
 zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie kosztów całkowitych poszczególnych
pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji o maksymalnie 10% (zwiększanie o więcej niż 10%
wymaga wcześniejszego aneksu);
 zgodnie z umową można bez ograniczeń i bez aneksu zmniejszać wartość całkowitą
poszczególnych pozycji kosztorysu.
Kontrola realizacji zadania
1. W trakcie realizacji zadania lub po akceptacji sprawozdania upoważnieni pracownicy Urzędu m.st.
Warszawy mogą dokonać czynności kontrolnych – zarówno kontroli merytorycznej jak i finansowej.
2. Kontrola merytoryczna zadania:
1

 kontrola merytoryczna może być przeprowadzana bez zapowiedzi w trakcie realizacji zadania;
 kontrola merytoryczna po akceptacji sprawozdania końcowego musi być poprzedzona informacją
przekazaną za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie;
 przy kontroli merytorycznej kontrolujący zwraca w szczególności uwagę na:
 zgodność zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego z umową; w tym jakość
realizowanego zadania, liczbę uczestników;
 sposób dokumentowania rezultatów;
 realizację poszczególnych etapów/części zadania z harmonogramem realizacji zadania; w tym
termin i miejsce realizacji zadania;
 sposób informowania o finansowaniu/dofinansowaniu zadania z budżetu m.st. Warszawy zgodny
z przepisami umowy oraz umieszczenia prawidłowego znaku promocyjnego, zgodnie
z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia „Katalogu
Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie
w działaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym badanie materiałów informacyjnopromocyjnych (na podstawie plakatów, ulotek, publikacji wydanych w ramach realizacji
zadania, stron internetowych);
 dokumenty, związane z realizacją zadania (m.in. listy obecności, dyplomy, certyfikaty, inne
dokumenty specyficzne dla realizacji zadania).
3. Kontrola finansowa zadania:
 informacja o rozpoczęciu kontroli dokumentacji księgowej (finansowej) zadania i konieczności
przedstawienia stosownych dokumentów przekazywana jest z wyprzedzeniem za pośrednictwem
poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
 w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych należy udostępnić:
 oryginały faktur i rachunków, zawartych w zestawieniu faktur (rachunków) związanych
z realizacją zadania publicznego - część II pkt 5 sprawozdania,
 potwierdzenia przelewów bankowych do faktur i rachunków płaconych przelewem,
 umowy zlecenia i o dzieło – wraz z rachunkami, które zostały zawarte w celu realizacji zadania
publicznego,
 umowy o pracę z zakresem obowiązków (w uzasadnionych przypadkach oddelegowania od
projektów, aneksy itp.) wraz z listą płac,
 dokumenty finansowe (potwierdzające koszty poniesione z dotacji i z innych środków finansowych
powinny być sporządzone i opisane zgodnie z „Wzorem opisu dokumentów księgowych”. Opis
sporządza się w sposób trwały. W przypadku braku możliwości sporządzenia opisu na odwrocie
dokumentu, dopuszcza się możliwość zamieszczenia opisu na kartce scalonej w sposób trwały z
dokumentem księgowym,
 rozliczeniu nie podlegają:
 koszty na zasadzie ryczałtu,
 paragony,
 bilety wstępu,
 bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe bilety za przejazdy na odległość mniejszą niż 50 km (w
przypadku braku faktury/rachunku wystawionej za poniesiony wydatek). Istnieje możliwość
rozliczenia biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż
50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na
przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami
i śmigłowcami, jeśli zawierają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) następujące elementy:
1. numer i datę wystawienia,
2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
5. kwotę podatku,
6. kwotę należności ogółem.
 jako wkład finansowy rozliczeniu nie podlegają kompensata i barter. Mogą one stanowić
dokumentację finansową wkładu rzeczowego.
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OŚWIADCZENIE
1.

Nazwa Zleceniobiorcy

2.

Numer umowy

3.

Oprocentowanie rachunku bankowego
Zleceniobiorcy

4.

Naliczona kwota odsetek od środków pochodzących
z dotacji z oprocentowanego rachunku bankowego

5.

Zwrócone środki finansowe w wysokości
w tym niewykorzystana dotacja1
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)2
w tym odsetki bankowe
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)
w tym odsetki jak dla zaległości podatkowych
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)

6.

Naliczona kwota odsetek za nieterminowe
dokonanie zwrotu 3

7.

Środki finansowe do zwrotu4

8.

Przyczyna zwrotu dotacji:

Oświadczam, że w ramach realizacji zadania publicznego została wyodrębniona dokumentacja finansowo –
księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
………………………..………………………
(data, czytelny podpis)

Proszę podać wartość.
Należy załączyć kopię potwierdzenia przelewu.
3
Jak dla zaległości podatkowych.
4
Należy wypełnić tylko jeśli pozostały jeszcze środki do zwrotu ponad to co wskazano w pkt 5.
1
2

3

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy zgodnie z umową nr ………………………………. 1"
2. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana z innych środków finansowych
zgodnie z umową nr ……………………………….2 Pozycje faktury rozliczane w
ramach umowy ……3”
3. Numer pozycji z kosztorysu, którego dotyczy wydatek.
4. Numer pozycji z zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacja zadania
publicznego (stanowiącego cz. II pkt 5 sprawozdania).
5. Poniższe oświadczenia wraz z podpisami (czytelnymi, w przypadku braku pieczątek)
osób odpowiedzialnych za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji,
stowarzyszeń zwykłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
„Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
„Ujęto w księgach rachunkowych na wyodrębnionym koncie.”
„Akceptuję do zapłaty”
6. W przypadku umów zleceń/ o dzieło/ list płac obowiązuje dodatkowa adnotacja:
„Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym
terminie, niewykraczającym poza końcowy termin określony w umowie”.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji dotyczącej rozliczenia wykonania
zadania publicznego, Oświadczenia i Wzoru opisu dokumentów księgowych

…………………………………
(data, czytelny podpis, nazwa organizacji)

1

Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z wkładu finansowego
Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z dotacji
3
Zapis obligatoryjny WYŁĄCZNIE w przypadku faktur na których widnieje wiele pozycji i nie wszystkie
pozycje dotyczą realizacji zadania publicznego
2

4

Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

1.

Oznaczając projekt należy zamieścić znak promocyjny m.st. Warszawy z właściwym
opisem.

2.

Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-pliki-do-pobrania
Do pobrania na stronie znajdują się grafiki z gotowymi opisami. Występują one na białym
oraz na czarnym tle.

3. W przypadku projetków realizowanych przy wsparciu Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
stosuje się znak promocyjny z dopiskiem właściwym dla dzielnicy. Pliki z dopiskami dla
dzielnic znajdują się do pobrania na stronie:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-dla-dzielnic-pliki-do-pobrania
4. Dla indywidualnych potrzeb projektu graficznego można stworzyć jednokolorową wersję
znaku promocyjnego. Gotowe warianty kolorystyczne można pobrać ze strony
internetowej – plik z opisem „ZNAK PROMOCYJNY wersje kolorystyczne uzupełniające”.
 Tworząc znak w innym kolorze należy pamiętać o odpowiednim opisie: „projekt
finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
 Znak promocyjny może występować tylko w jednym kolorze. Nie wolno tworzyć
wersji wielokolorowych znaku promocyjnego.
Przykłady:

1

5. Informacja w postaci opisanego znaku promocyjnego powinna znaleźć się we wszystkich
materiałach promocyjnych tj.:
 plakaty
 wydawnictwa i publikacje
 ulotki
 foldery
6. W materiałach promocyjnych produkowanych na potrzeby projektu tj. tablice i tabliczki
informacyjne, gadżety oraz inne przedmioty, dopuszczalne jest użycie znaku
promocyjnego bez dopisku „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
a)

Znak promocyjny m.st. Warszawy powinien być w wielkości dostosowanej do danego
projektu lub przedmiotu, z zachowaniem odpowiednich proporcji ze znakami
współwystępującymi na projekcie.

b)

Minimalna wersja znaku wynosi 20 mm wysokości pola ochronnego znaku. W
sytuacjach szczególnych, czyli w materiałach, w których nie ma możliwości
zachowania wielkości minimalnych, znak powinien być dostosowany wielkością do
znaków wspólnie występujących w danej sytuacji. Pomimo tak niewielkich rozmiarów
znak musi być czytelny jako kształt.

7. W przypadku, kiedy użycie graficznej wersji znaku jest niemożliwe, właściwą formą jest
opis „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.

Przykłady wykorzystania formy opisowej:




8.

komunikaty prasowe
artykuły
informacje o projekcie na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych,
jeśli zastosowanie wersji graficznej jest niemożliwe lub nie ma zastosowania w
konkretnym przypadku.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia informacji słownej na temat
finansowania/współfinansowania zadania przez m.st. Warszawa podczas samego
wydarzenia a także w wywiadach radiowych, telewizyjnych oraz innych wystąpieniach o
charakterze informacyjno – promocyjnym.

9. Pytania dotyczące użycia znaku promocyjnego m.st. Warszawy należy wysyłać na adres
gm@um.warszawa.pl.
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Załącznik nr 18
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

WZÓR
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO*/
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1A I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

nr ……………….

pod tytułem:
…………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………...……….…..,
zawarta w dniu …………………………………………... w ………………............................,
między:
miastem stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….,
a podmiotem:
………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą
w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego*/ innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………,
reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* / pełnomocnictwem*, załączonym(i) do
niniejszej umowy, zwanym(i) dalej „Operatorem(-ami) projektu”.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Operatorowi(-rom) projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację
zadania publicznego pod tytułem:

2.

3.
4.
5.
6.

7.

…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………..
określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Operatora(-rów) projektu w dniu
.............................1, zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(ją) się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
Zleceniodawca przyznaje Operatorowi(-rom) projektu środki finansowe, o których mowa
w § 3, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny
z postanowieniami tej umowy.
Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji
zadania publicznego2* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 10 ust. 4.
Oferta oraz jej aktualizacja* stanowiące załączniki do niniejszej umowy, są integralną częścią umowy
w ustalonym brzmieniu końcowym.
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Zleceniodawcy:…………………………………………………...…………,
tel. …………………………, adres poczty elektronicznej…………………….....…..;
2) ze strony Operatora(-rów) projektu:..……………….……………..…………………...,
tel. …………………………, adres poczty elektronicznej …………………………..…
Operator(-zy) jest(są) zobowiązany(-i) informować na bieżąco, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do
reprezentacji;
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§2
Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:
od dnia………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia ............................r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania).
2. Termin poniesienia wydatków ustala się 3:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
1

Należy wpisać datę złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Operator(-rzy) projektu nie zobowiązuje(-ją) się do
wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązuje(-ją)
się do wykorzystania innych środków finansowych.
3
Wariant ust. 2, który należy wybrać w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym.
2

2

od dnia …………………… r. (należy wpisać datę ogłoszenia wyników konkursu – w przypadku
zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu lub datę
rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku zadań, których data rozpoczęcia jest późniejsza
bądź równa terminowi ogłoszenia wyników)
do dnia …………………… r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania z
uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………… r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia …………………… r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania). *
2. Termin poniesienia wydatków w …roku (pierwszym roku realizacji zadania) ustala się4:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………r. (należy wpisać datę ogłoszenia wyników konkursu
– w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu lub
datę rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku zadań, których data rozpoczęcia jest późniejsza
bądź równa terminowi ogłoszenia wyników)
do dnia …………………r. (należy wpisać datę 31 grudnia pierwszego roku realizacji zadania);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………r. (należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji zadania)
do dnia …………………r. (należy wpisać datę 31 grudnia pierwszego roku realizacji zadania).
Termin poniesienia wydatków w …… roku (kolejnym roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia …………………. r. (należy wpisać datę 1 stycznia kolejnego roku realizacji zadania)
do dnia …………………. r. (należy wpisać datę 31 grudnia kolejnego roku realizacji zadania);
2) dla innych środków finansowych:
od dnia …………………. r. (należy wpisać datę 1 stycznia kolejnego roku realizacji zadania)
do dnia ………………….. r. (należy wpisać datę 31 grudnia kolejnego roku realizacji zadania).
Termin poniesienia wydatków w ……roku (ostatnim roku realizacji zadania) ustala się:
1) dla środków pochodzących z dotacji:
od dnia ……………………r. (należy wpisać datę 1 stycznia ostatniego roku realizacji zadania)
do dnia ………………….r. (należy wpisać datę zakończenia realizacji zadania
z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1);
2) dla innych środków finansowych:
do dnia ……………………r. (należy wpisać datę 1 stycznia ostatniego roku realizacji zadania)
do dnia …………………… r. (należy wpisać tę samą datę zakończenia, co w przypadku
wydatkowania środków pochodzących z dotacji).*
3. Przez termin poniesienia wydatków rozumie się faktyczne dokonanie zapłaty na podstawie faktur i
rachunków, w tym – w przypadku umów z osobami fizycznymi – dokonanie zapłaty pracownikom i
współpracownikom oraz opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
4

Wariant ust. 2, który należy wybrać w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.
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4. Dokonywanie jednorazowej płatności na podstawie faktury lub rachunku przekraczającej
równowartość 7 000 złotych następuje za pośrednictwem rachunku bankowego Operatora(-rów)
projektu.
Ten
sam
obowiązek
dotyczy
realizatorów
projektu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może wyrazić w formie pisemnej zgodę
na płatność gotówką.
5. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą,
z uwzględnieniem jej aktualizacji*, w terminie określonym w ust. 1.
6. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3,
zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od
przekazanych przez Zleceniodawcę środków, na realizację zadania publicznego wyłącznie na
zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody Operator(-rzy) projektu zwraca(ją)
Zleceniodawcy na zasadach określonych w § 11.
7. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od przekazanych przez
Zleceniodawcę środków, z naruszeniem postanowień ust. 6 uznaje się za dotację pobraną
w nadmiernej wysokości.
8. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do:
1) podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej stronie
internetowej, informacji o naborze na realizatorów projektów;
2) przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów na zasadach i w trybie określonych w
ofercie;
3) podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej stronie
internetowej, informacji o wyborze realizatorów projektów;
4) przekazania realizatorom projektów środków finansowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni,
licząc od dnia zawarcia z nimi umowy;
5) monitorowania i oceny realizacji projektów zleconych do realizacji realizatorom projektów na
zasadach określonych w ofercie;
6) rozliczenia sprawozdań z realizacji projektów złożonych przez realizatorów projektu
i ich oceny pod względem celowości i prawidłowości poniesienia wydatków;
7) niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania oraz realizatorów projektów.
9. Operator(-rzy)
projektu
zobowiązuje(-ją)
się,
że
umowy
pomiędzy
nim(i),
a realizatorami projektów będą przewidywać w szczególności następujące postanowienia:
1) przeznaczenie środków finansowych otrzymanych przez realizatorów projektów wyłącznie na
działalność pożytku publicznego;
2) zobowiązanie realizatorów projektów do złożenia sprawozdania z realizacji projektu po
zakończeniu jego realizacji, w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Operatorem(rami) projektu a realizatorami projektów;
3) zobowiązanie realizatorów projektów do poddania się kontroli Zleceniodawcy oraz udostępniania
mu dokumentacji na zasadach określonych dla Operatora(-rów) projektu w § 9;
4) zobowiązanie realizatorów projektów do przechowywania dokumentacji na zasadach określonych
dla Operatora(-rów) projektu w § 7;
5) zobowiązanie realizatorów projektów do niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców
realizowanych przez nich projektów.
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10. Maksymalna wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu nie może
przekroczyć kwoty ...................... złotych, minimalna – kwoty ......................... złotych5*.
11. Środki finansowe przyznane na realizację projektu nie mogą przekroczyć ............ % jego całkowitej
wartości. Wymagane jest, aby realizator projektu zapewnił przy realizacji projektu wkład finansowy
w wysokości co najmniej ............. % wartości projektu6*.

§3
Finansowanie zadania publicznego
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków
finansowych
w
wysokości..................................................(słownie)
………………………
………………………………………………………..….......................................................
na rachunek bankowy Operatora(-rów) projektu:
nr rachunku(-ków): ................................................................................................................,
w następujący sposób:
1) w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym (istnieje możliwość
przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach):
w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/ do dnia …. (należy wskazać taką datę,
która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt
1)* w pełnej wysokości, (w przypadku więcej niż jednego Operatora) do dnia ……… w
wysokości
…….
(słownie) ……………………………….., przy czym dla Operatora ……………….. (nazwa
Operatora) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer
rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Operatora)
w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Operatora ……………….. (nazwa Operatora) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Operatorów dla których przekazywana
jest dana transza dotacji);
albo
I transza w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia .… (należy wskazać
taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o których mowa w § 2
ust.
2
pkt
1)*
w wysokości ...................... (słownie)……….……….……………...…,
(w przypadku więcej niż jednego Operatora) do dnia ……… w wysokości …….
(słownie) ……………………………….. przy czym dla Operatora ……………….. (nazwa
Operatora) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer
rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Operatora)
5

Postanowienie fakultatywne.
Postanowienie fakultatywne.

6

5

w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Operatora ……………….. (nazwa Operatora) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Operatorów dla których przekazywana
jest dana transza dotacji);
II transza do dnia …… w wysokości ……… (słownie) ……………….............(w przypadku
więcej
niż
jednego
Operatora)
do
dnia
………
w
wysokości
…….
(słownie) ……………………………….. przy czym dla Operatora ……………….. (nazwa
Operatora) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer
rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Operatora)
w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Operatora ……………….. (nazwa Operatora) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Operatorów dla których przekazywana
jest dana transza dotacji);*
2) w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych (należy
wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji zadania. Istnieje
możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):
dotacja w ……… r. w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy*/do dnia ……
(należy wskazać taką datę, która nie będzie wcześniejszą od terminu poniesienia wydatków, o
których
mowa
w
§
2
ust.
2
pkt
1)*
w wysokości ……...... (słownie)……..........……………….………… (w przypadku więcej niż
jednego
Operatora)
do
dnia
………
w
wysokości
…….
(słownie) ……………………………….., przy czym dla Operatora ……………….. (nazwa
Operatora) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer
rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Operatora)
w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Operatora ……………….. (nazwa Operatora) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Operatorów dla których przekazywana
jest dana transza dotacji);
dotacja
w
………
r.
do
dnia
..…
w
wysokości
…...…
(słownie) ……………………………………………………………., (w przypadku więcej niż
jednego
Operatora)
do
dnia
………
w
wysokości
…….
(słownie) ……………………………….., przy czym dla Operatora ……………….. (nazwa
Operatora) w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer
rachunku) ………………………………, dla Zleceniobiorcy ……………….. (nazwa Operatora)
w wysokości ……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
………………………………, dla Operatora ……………….. (nazwa Operatora) w wysokości
……………………. na rachunek bankowy ………………….. (numer rachunku)
……………………………… (należy wpisać wszystkich Operatorów dla których przekazywana
jest dana transza dotacji).
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2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Operator(-rzy) projektu oświadcza(ją), że jest/są jedynym(i) posiadaczem(-czami) wskazanego(-nych)
w ust. 1 rachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowiązuje(-ją) się do utrzymania wskazanego w ust.
1 rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o
którym mowa w § 10 ust. 4. W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w
ust. 1, Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania
Zleceniodawcy o nowym(-wych) rachunku(-kach) i jego/ich numerze(-rach), nie później niż 7 dni
przed terminem przekazania Operatorowi(-om) środków finansowych przez Zleceniodawcę, o którym
mowa w ust. 1.
4. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania publicznego
(w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych należy
wskazać wysokość środków oraz wartość wkładu w poszczególnych latach):*7 8
1) innych środków finansowych w wysokości...................................................................
(słownie) ………………………………........................................................................,
w tym:
a) środków finansowych własnych w wysokości……….…………………………
(słownie)…..……...………………………………………………………….….*;
b) środków finansowych
z
innych źródeł
publicznych przyznanych przez:
……………………………………………………………...(nazwa
organu(-nów)
przyznającego(-cych)
środki)
w
wysokości…………………………………
(słownie)…………….………………………………………………………..…*,
c) pozostałych środków w wysokości9 …………………………………………….
(słownie)...…………………………………………………………………........*;
2) wkładu osobowego o wartości ............................. (słownie) …………..………………
........................................................................................................................................*;
3) wkładu rzeczowego o wartości ........................... (słownie) ..…………………………
........................................................................................................................................*.
5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4, i
wynosi
łącznie
……………………….
(słownie)
…….………………….
…………………….…………………………………………………………..…………..,
z tego (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych należy
wskazać koszt całkowity zadania publicznego w poszczególnych latach realizacji zadania):
1) w…………. r. ………………………………………
(słownie)
……………………….
………………………………………………………………………………………….;
2) w………….
r.
………………………………………
(słownie)………………………..
………………………………………………………………………………………
.
*
/ Całkowity koszt zadania publicznego jest równy kwocie dotacji.*
6. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 7.*

7

W pkt 1 lit. a – c oraz pkt 2 i 3 należy wpisać wartość „0” jeżeli dana pozycja nie występuje.
Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.
9
Nie obejmuje środków pochodzących zarówno ze świadczeń pieniężnych od
i realizatorów projektów.
8

7

odbiorców

zadania,

jak

7. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy
się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Zwiększenie ww. kwoty nie
wymaga zawarcia do niniejszej umowy aneksu w formie pisemnej.
8. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 9.*
9. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może się
zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.*
10. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 3–9, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości.*
§4
Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy)*10
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Operatora(-rów) projektu we współpracy
z podmiotem
trzecim
następujących
działań:
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................………………..(określenie
części
zadania
publicznego
wraz
ze
wskazaniem
nazwy
działania
zgodnie
z pkt IV.8 oferty lub pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów).
2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Operator(-rzy) projektu
odpowiada(ją) jak za własne.
§ 511
Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego
1. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji w całkowitym
koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynoszący…….. , przy czym obowiązek
ten uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania
publicznego nie zwiększy się.
2. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
§6
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za
zgodny z umową wtedy, gdy:
1) nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %,
2) nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
2. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 1, uważa się za pobranie dotacji
w
nadmiernej wysokości.
§7
Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego
10

W przypadku, gdy organizacja nie będzie podejmowała współpracy z podmiotami trzecimi należy usunąć cały paragraf.
Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W przypadku powierzenia realizacji zadania
publicznego cały paragraf należy usunąć.
11
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1. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej
i
ewidencji
księgowej
zadania
publicznego,
zgodnie
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji
finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od
początku roku następującego po roku, w którym Operator(-rzy) realizował(-ali) zadanie publiczne.
3. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do opisywania dokumentacji finansowo-księgowej
związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków finansowych,
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr …., uwzględniającym wymogi określone w art. 21
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) również do przechowywania w swojej siedzibie
kopii dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektów przez realizatorów projektów,
poświadczonych za zgodność z oryginałem.
5. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–4, uznaje się, w zależności od zakresu jego
naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów
wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.

1.

2.

3.

4.
5.

§8
Obowiązki i uprawnienia informacyjne
Operator(-rzy) zobowiązuje(-ją) się do informowania, że zadanie publiczne jest
współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten
temat powinna się znaleźć w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
Operator(-rzy) zobowiązuje(-ją) się do umieszczania znaku promocyjnego Zleceniodawcy lub* / i*
informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od
Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego, o ile ich wielkość i
przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń. Wszelkie
nośniki oraz materiały informacyjne, na których znajduje się znak promocyjny Zleceniodawcy muszą
być zamieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz w formie gwarantującej
właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń m.st. Warszawy.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu
Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnieniami przysługującymi m.st. Warszawie w
działaniach promocyjnych i informacyjnych.
Znak promocyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.ngo.um.warszawa.pl oraz www.symbole.um.warszawa.pl.
W przypadku zamieszczenia znaku promocyjnego Zleceniodawcy na dużych formatach rozumianych jako wydruki i nośniki o rozmiarze A1, czyli 594 mm x 841 mm oraz większe Operator(-rzy) zobowiązany jest do przesłania ich projektów graficznych do akceptacji Biura
Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu przez
Zleceniodawcę wynosi 3 dni robocze. Akceptacja dotyczy właściwego użycia znaku promocyjnego, o
którym mowa w ust. 3.
9

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§9
Kontrola zadania publicznego
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Operatora(-rów) projektu oraz realizatorów projektów, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz
środków, o których mowa w § 3 ust. 4*12/ Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywania zadania publicznego przez Operatora(-rów)
czyli wydatkowania przekazanej
13
dotacji.* . Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego
zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 2.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego. Operator(-rzy) projektu oraz realizatorzy projektów na
żądanie kontrolującego zobowiązuje(-ją) się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Operatora(-rów) projektu oraz realizatorów projektów, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie
Zleceniodawcy.
O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Operatora
(-rów) projektu w formie pisemnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu
wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o
sposobie ich wykonania Zleceniodawcy.
§ 10

Obowiązki sprawozdawcze Operatora(-rów) projektu
1. Zleceniodawca może wezwać Operatora(-rów) projektu do złożenia sprawozdania częściowego z
wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) do dostarczenia
sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Operator(-rzy) projektu składa(ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego
sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie(-nach): …………………
…………………………………………………14*.
3. Operator(-rzy) projektu składa(ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego
sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku
budżetowego15*.

12

Należy wybrać w przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Należy wybrać w przypadku umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
14
Dotyczy zadania publicznego finansowanego w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2
(w transzach). Postanowienie fakultatywne.
15
Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.
13
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4. Operator(-rzy) projektu składa(ją) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji zadania publicznego.
5. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Operator(-rzy) projektu, w wyznaczonym terminie, przedstawił(ili)
dodatkowe
informacje,
wyjaśnienia
oraz
dowody
do
sprawozdań,
o których mowa w ust. 1–4. Żądanie to jest wiążące dla Operatora(-rów) projektu.
6. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–4, w terminie Zleceniodawca wzywa
pisemnie Operatora(-rów) projektu do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 6, skutkuje uznaniem dotacji za
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 5 lub 6, może być podstawą do
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.
§ 11
Zwrot środków finansowych
1. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Operator(-rzy) jest zobowiązany
wykorzystać w terminie do dnia ….. roku (należy wskazać odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia …. roku - gdy termin realizacji zadania to 31 grudnia danego roku lub gdy
wykorzystanie środków w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego
przypadałoby po 31 grudnia danego roku
albo
2) w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – gdy termin
wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 1).16
1. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Operator(-rzy) jest zobowiązany
wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane zadanie publiczne, a w
ostatnim roku realizacji zadania w terminie do dnia ………… (należy wskazać odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia …. roku - gdy termin realizacji zadania to 31 grudnia danego roku lub gdy
wykorzystanie środków w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego
przypadałoby po 31 grudnia danego roku
albo
2) w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – gdy termin
wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 1).17
2. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Operator(-rzy) jest zobowiązany
zwrócić do dnia …………….. roku (należy wskazać odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego
roku kalendarzowego lub w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok
budżetowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego).18
2.

Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Operator(-rzy) jest zobowiązany
zwrócić do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym jest

16

Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie roku budżetowego.
Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.
18
Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie roku budżetowego.
17
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realizowane zadanie publiczne, a w ostatnim roku realizacji zadania w terminie do dnia …………
(należy wskazać odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku
gdy ostatni rok realizacji zadania jest krótszy niż rok budżetowy, datę przypadającą 15 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania publicznego).19
3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy:
1) o
numerze
………………………………………………………………………………
- gdy jej zwrot następuje w roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja (należy
wskazać nr rachunku bankowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy),
2) o numerze ……………………………………………………………………………….
- gdy jej zwrot następuje po roku kalendarzowym, w którym została przekazana dotacja
(należy wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy).
Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa
w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek
bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………..……………………………….... (należy
wskazać nr rachunku bankowego dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st.
Warszawy). Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Za datę zwrotu środków uważa się datę ich wpływu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy.
5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi w terminie,
o którym mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze
……………………..……………………………….... (należy wskazać nr rachunku bankowego
dochodów Urzędu m.st. Warszawy/Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy).
6. Kwota dotacji:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 12
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.
§ 13
Odstąpienie od umowy przez Operatora(-rów) projektu
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Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.
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1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie
niniejszej umowy Operator(-rzy) projektu może/mogą odstąpić od umowy, składając stosowne
oświadczenie
na
piśmie
nie
później
niż
do
dnia
przekazania
dotacji,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Operator(-rzy) projektu może/mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia przekazania
dotacji, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.
§ 14
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej
wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania publicznego;
3) przekazania przez Operatora(-rów) projektu części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób
niezgodny z niniejszą umową;
4) nieprzedłożenia przez Operatora(-rów) projektu sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Operatora(-rów) projektu kontroli albo niedoprowadzenia przez
Operatora(-rów) projektu w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;
6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez
osoby do tego nieuprawnione;
7) niewykonania zobowiązań określonych w § 2 ust. 8 i 9.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą 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, termin jej zwrotu oraz nazwę i
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 15
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Operator(-rzy)
projektu
zobowiązuje(-ją)
się
do
niezbywania
rzeczy związanych
z realizacją zadania zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od
dnia dokonania ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn, Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Operator(-rzy) projektu zobowiąże(-żą) się przeznaczyć
środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 16
Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż zmiany w zakresie danych o
których mowa w § 1 ust. 6 (osoby do kontaktów roboczych) oraz § 3 ust. 1 (numer rachunku
bankowego Operatora) nie stanowią zmiany umowy.
13

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej za
pomocą poczty elektronicznej, kierowanej na adresy osób wskazanych jako osoby do kontaktów
roboczych.

§ 17
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Operator(-rzy) projektu ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
Operator(-rzy) projektu odbiera(ją) stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 18.
Informacja publiczna
1. Operator(-rzy) oświadcza(-ją), że znany jest mu/im fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość dotacji, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Operator(-rzy) upoważnia(-ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie,
radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Oparatora(-ów), przedmiotu i
celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o
złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
3. Złożenie sprawozdania końcowego przez Operatora(-rów) jest równoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach,
materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w
szczególności
przepisy
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003
r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Operator(-rzy)przyjmuje(-ą) do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Zleceniodawcę;
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2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

§ 20
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§ 21
Niniejsza umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego …...
egzemplarz(y) dla Operatora(-rów) projektu i …… dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca:

Operator(-rzy) projektu:

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

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

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.
3. Zaktualizowana oferta*.
4. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego, oświadczenie i wzór opisu
dokumentów księgowych.
5. Obowiązki informacyjne Operatora.

POUCZENIE
Zaznaczenie „*” oznacza, że niepotrzebne należy usunąć.
Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych w przypisach
odnoszących się do poszczególnych postanowień.
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Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze.
Wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby sprawozdanie należy złożyć w odpowiednim
Biurze/Dzielnicy w przewidzianym w umowie terminie. W przypadku wysłania sprawozdania pocztą, za
datę złożenia sprawozdania uznaje się datę stempla pocztowego.
Sprawozdanie z realizacji zadania
1. Podmiot realizujący umowę wypełnia sprawozdanie rzetelnie, zgodnie z prawdą odnosząc się do
faktycznie zrealizowanych działań. Zarówno część merytoryczna, jak i finansowa wymaga
prowadzenia przez cały okres realizacji zadania odpowiedniej, adekwatnej do projektu, dokumentacji.
Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
2. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego należy dołączyć wypełnione
Oświadczenie sporządzone na podstawie znajdującego się poniżej dokumentu, dostępnego również na
stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych – formularze.
3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów finansowych i merytorycznych
dotyczących realizowanego zadania.
4. Niewykorzystaną część dotacji (lub odsetki bankowe niewykorzystane na realizację zadania) należy
zwrócić wraz z odsetkami w terminie i na zasadach przewidzianych w umowie o wsparcie/
powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Sprawozdanie musi zawierać:
Część merytoryczna:
 informację o tym, czy zakładany (w ofercie) cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty;
 opis osiągniętych rezultatów oraz sposób w jaki zostały zmierzone;
 informację w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu;
 szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia
oraz skali ich wykonania (w tym wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji);
 o ile dotyczy, w przypadku gdy była prowadzona ewaluacja, przedstawienie metody ewaluacji
realizacji założonych celów;
 o ile dotyczy, informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym;
 o ile dotyczy, informację o ewentualnym zaangażowaniu w realizację konkretnych działań
(w ramach realizowanego zadania) przez podmiot niebędący stroną umowy;
 o ile dotyczy, wpływ dofinansowania/sfinansowania inwestycji na realizację zadania.
Część dotycząca sprawozdania z wykonania wydatków:
 jest odzwierciedleniem planowanych wydatków oraz stanu faktycznego zrealizowanego zadania.
Dodatkowo sprawozdanie powinno zawierać informację na temat kosztów poniesionych
z uzyskanych odsetek od dotacji lub innych przychodów;
 wkładem rzeczowym może być zarówno zasób stanowiący własność organizacji (np.
nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia itp.), jak i zasób udostępniony, względnie
usługa świadczona na rzecz tej organizacji (np. usługa transportowa, hotelowa, drukarska itp.) przez
inny podmiot nieodpłatnie;
 wkład rzeczowy może znaleźć się w kosztorysie (wtedy musi być wyceniony) lub może być jedynie
opisany w części IV w punkcie 13 (wtedy nie podlega wycenie);
 zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie kosztów całkowitych poszczególnych
pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji o maksymalnie 10% (zwiększanie o więcej niż 10%
wymaga wcześniejszego aneksu);
 zgodnie z umową można bez ograniczeń i bez aneksu zmniejszać wartość całkowitą
poszczególnych pozycji kosztorysu.
Kontrola realizacji zadania
1. W trakcie realizacji zadania lub po akceptacji sprawozdania upoważnieni pracownicy Urzędu m.st.
Warszawy mogą dokonać czynności kontrolnych – zarówno kontroli merytorycznej jak i finansowej.
2. Kontrola merytoryczna zadania:
1

 kontrola merytoryczna może być przeprowadzana bez zapowiedzi w trakcie realizacji zadania;
 kontrola merytoryczna po akceptacji sprawozdania końcowego musi być poprzedzona informacją
przekazaną za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie;
 przy kontroli merytorycznej kontrolujący zwraca w szczególności uwagę na:
 zgodność zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego z umową; w tym jakość
realizowanego zadania, liczbę uczestników;
 sposób dokumentowania rezultatów;
 realizację poszczególnych etapów/części zadania z harmonogramem realizacji zadania; w tym
termin i miejsce realizacji zadania;
 sposób informowania o finansowaniu/dofinansowaniu zadania z budżetu m.st. Warszawy zgodny
z przepisami umowy oraz umieszczenia prawidłowego znaku promocyjnego, zgodnie
z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia „Katalogu
Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie
w działaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym badanie materiałów informacyjnopromocyjnych (na podstawie plakatów, ulotek, publikacji wydanych w ramach realizacji
zadania, stron internetowych);
 dokumenty, związane z realizacją zadania (m.in. listy obecności, dyplomy, certyfikaty, inne
dokumenty specyficzne dla realizacji zadania).
3. Kontrola finansowa zadania:
 informacja o rozpoczęciu kontroli dokumentacji księgowej (finansowej) zadania i konieczności
przedstawienia stosownych dokumentów przekazywana jest z wyprzedzeniem za pośrednictwem
poczty lub na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
 w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych należy udostępnić:
 oryginały faktur i rachunków, zawartych w zestawieniu faktur (rachunków) związanych
z realizacją zadania publicznego - część II pkt 5 sprawozdania,
 potwierdzenia przelewów bankowych do faktur i rachunków płaconych przelewem,
 umowy zlecenia i o dzieło – wraz z rachunkami, które zostały zawarte w celu realizacji zadania
publicznego,
 umowy o pracę z zakresem obowiązków (w uzasadnionych przypadkach oddelegowania od
projektów, aneksy itp.) wraz z listą płac,
 dokumenty finansowe (potwierdzające koszty poniesione z dotacji i z innych środków finansowych
powinny być sporządzone i opisane zgodnie z „Wzorem opisu dokumentów księgowych”. Opis
sporządza się w sposób trwały. W przypadku braku możliwości sporządzenia opisu na odwrocie
dokumentu, dopuszcza się możliwość zamieszczenia opisu na kartce scalonej w sposób trwały z
dokumentem księgowym,
 rozliczeniu nie podlegają:
 koszty na zasadzie ryczałtu,
 paragony,
 bilety wstępu,
 bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe bilety za przejazdy na odległość mniejszą niż 50 km (w
przypadku braku faktury/rachunku wystawionej za poniesiony wydatek). Istnieje możliwość
rozliczenia biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż
50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na
przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami
i śmigłowcami, jeśli zawierają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) następujące elementy:
1. numer i datę wystawienia,
2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
5. kwotę podatku,
6. kwotę należności ogółem.
 jako wkład finansowy rozliczeniu nie podlegają kompensata i barter. Mogą one stanowić
dokumentację finansową wkładu rzeczowego.
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OŚWIADCZENIE
1.

Nazwa Zleceniobiorcy

2.

Numer umowy

3.

Oprocentowanie rachunku bankowego
Zleceniobiorcy

4.

Naliczona kwota odsetek od środków pochodzących
z dotacji z oprocentowanego rachunku bankowego

5.

Zwrócone środki finansowe w wysokości
w tym niewykorzystana dotacja1
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)2
w tym odsetki bankowe
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)
w tym odsetki jak dla zaległości podatkowych
zwrot dokonany w dniu (data przelewu)

6.

Naliczona kwota odsetek za nieterminowe
dokonanie zwrotu 3

7.

Środki finansowe do zwrotu4

8.

Przyczyna zwrotu dotacji:

Oświadczam, że w ramach realizacji zadania publicznego została wyodrębniona dokumentacja finansowo –
księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
………………………..………………………
(data, czytelny podpis)

Proszę podać wartość.
Należy załączyć kopię potwierdzenia przelewu.
3
Jak dla zaległości podatkowych.
4
Należy wypełnić tylko jeśli pozostały jeszcze środki do zwrotu ponad to co wskazano w pkt 5.
1
2

3

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy zgodnie z umową nr ………………………………. 1"
2. „Kwota w wysokości ………… zł sfinansowana z innych środków finansowych
zgodnie z umową nr ……………………………….2 Pozycje faktury rozliczane w
ramach umowy ……3”
3. Numer pozycji z kosztorysu, którego dotyczy wydatek.
4. Numer pozycji z zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacja zadania
publicznego (stanowiącego cz. II pkt 5 sprawozdania).
5. Poniższe oświadczenia wraz z podpisami (czytelnymi, w przypadku braku pieczątek)
osób odpowiedzialnych za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji,
stowarzyszeń zwykłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
„Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
„Ujęto w księgach rachunkowych na wyodrębnionym koncie.”
„Akceptuję do zapłaty”
6. W przypadku umów zleceń/ o dzieło/ list płac obowiązuje dodatkowa adnotacja:
„Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym
terminie, niewykraczającym poza końcowy termin określony w umowie”.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji dotyczącej rozliczenia wykonania
zadania publicznego, Oświadczenia i Wzoru opisu dokumentów księgowych

…………………………………
(data, czytelny podpis, nazwa organizacji)

1

Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z wkładu finansowego
Skreślić jeśli opis dotyczy kosztu poniesionego z dotacji
3
Zapis obligatoryjny WYŁĄCZNIE w przypadku faktur na których widnieje wiele pozycji i nie wszystkie
pozycje dotyczą realizacji zadania publicznego
2

4

Załącznik nr … do umowy nr …….… z dnia …………...

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

1.

Oznaczając projekt należy zamieścić znak promocyjny m.st. Warszawy z właściwym
opisem.

2.

Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-pliki-do-pobrania
Do pobrania na stronie znajdują się grafiki z gotowymi opisami. Występują one na białym
oraz na czarnym tle.

3. W przypadku projetków realizowanych przy wsparciu Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
stosuje się znak promocyjny z dopiskiem właściwym dla dzielnicy. Pliki z dopiskami dla
dzielnic znajdują się do pobrania na stronie:
http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-dla-dzielnic-pliki-do-pobrania
4. Dla indywidualnych potrzeb projektu graficznego można stworzyć jednokolorową wersję
znaku promocyjnego. Gotowe warianty kolorystyczne można pobrać ze strony
internetowej – plik z opisem „ZNAK PROMOCYJNY wersje kolorystyczne uzupełniające”.
 Tworząc znak w innym kolorze należy pamiętać o odpowiednim opisie: „projekt
finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
 Znak promocyjny może występować tylko w jednym kolorze. Nie wolno tworzyć
wersji wielokolorowych znaku promocyjnego.
Przykłady:

1

5. Informacja w postaci opisanego znaku promocyjnego powinna znaleźć się we wszystkich
materiałach promocyjnych tj.:
 plakaty
 wydawnictwa i publikacje
 ulotki
 foldery
6. W materiałach promocyjnych produkowanych na potrzeby projektu tj. tablice i tabliczki
informacyjne, gadżety oraz inne przedmioty, dopuszczalne jest użycie znaku
promocyjnego bez dopisku „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.
a)

Znak promocyjny m.st. Warszawy powinien być w wielkości dostosowanej do danego
projektu lub przedmiotu, z zachowaniem odpowiednich proporcji ze znakami
współwystępującymi na projekcie.

b)

Minimalna wersja znaku wynosi 20 mm wysokości pola ochronnego znaku. W
sytuacjach szczególnych, czyli w materiałach, w których nie ma możliwości
zachowania wielkości minimalnych, znak powinien być dostosowany wielkością do
znaków wspólnie występujących w danej sytuacji. Pomimo tak niewielkich rozmiarów
znak musi być czytelny jako kształt.

7. W przypadku, kiedy użycie graficznej wersji znaku jest niemożliwe, właściwą formą jest
opis „projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”.

Przykłady wykorzystania formy opisowej:




8.

komunikaty prasowe
artykuły
informacje o projekcie na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych,
jeśli zastosowanie wersji graficznej jest niemożliwe lub nie ma zastosowania w
konkretnym przypadku.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia informacji słownej na temat
finansowania/współfinansowania zadania przez m.st. Warszawa podczas samego
wydarzenia a także w wywiadach radiowych, telewizyjnych oraz innych wystąpieniach o
charakterze informacyjno – promocyjnym.

9. Pytania dotyczące użycia znaku promocyjnego m.st. Warszawy należy wysyłać na adres
gm@um.warszawa.pl.
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Załącznik nr 19
do zarządzenia nr 1613/2016
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r.

ANEKS nr …………
do umowy nr ………………………
z dnia ………………….. roku
zawarty w dniu ……................................... …… roku w Warszawie pomiędzy:
miastem stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym
przez………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
a podmiotem(-ami):
…………………………………………………………………………………………………..,
z siedzibą w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………,
reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

zgodnie z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem.
oraz……………………………………………………………………………………………….,
z siedzibą w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do
Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………,
reprezentowaną(-nym) przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

3.………………………………………………………………………………………………...;*
(imię i nazwisko)

zgodnie z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* albo pełnomocnictwem.
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”/zwanymi dalej „Zleceniobiorcami”.

§1
Strony
wprowadzają
w
umowie
nr
……………………………………………
z
dnia
……………………
roku
o
realizację
zadania
publicznego
pn.:
……………………………………………………………………………
następujące
zmiany:
1) § ………… otrzymuje brzmienie: „§ ………...”;*
2) po § ……… dodaje się § ……… w brzmieniu: „§ .….”*;
3) uchyla się § ………..;*
4) w § ………. w ust. ………. uchyla się pkt ………..;*
5) w § …. ust. …. otrzymuje brzmienie: „….”;*
6) w § …..po ust ……. dodaje się ust. …………. w brzmieniu: „ ….”; *
7) w § ………. w ust. ……… po pkt ………. dodaje się pkt ……….. w brzmieniu: „…”;*
8) w § ……….. w ust. ……… pkt …………otrzymuje brzmienie: „…”;*
9) w § ……… pkt ………. otrzymuje brzmienie: „…”;*
10) w § ……….. po pkt ……….. dodaje się pkt ………. i ……….. w brzmieniu: „ … ;*
11) w §………….. w ust………… w pkt ……….po lit……….. dodaje się lit……….
i……….. w brzmieniu: „ …”;*
12) aktualizacji ulegają: harmonogram*/kalkulacja przewidywanych kosztów*/aktualizacji
ulega oferta.*1
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.
§4
Niniejszy aneks został sporządzony w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego …...
egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy(ów) i …… dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca(y):

……………………

……………………

POUCZENIE
Zaznaczenie „*” oznacza, że niepotrzebne należy usunąć.

1

W pkt 1-12 zawarto tylko poglądowe możliwości redakcji aneksu. Aktualizacja kosztorysu lub harmonogramu
odbywa się wyłącznie w formie aktualizacji tabeli jako załącznik do aneksu.

