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Wzór umowv

Umowa Nr...
o wsparcic realizacji zacJania publicznego pod nazwą

Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGoR w Racławówce
rv ramach Programu Wieloletniego ,,Senior - WIGOR" na lata2015-2020

zawarta w dniu r. w Boguchwale, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Boguchwale, pomiędzy:
Gminą Boguchwała, z sicdzibą w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa I34, NIP
5 1 7 O03 6465, REGON 6905 82 000. repIezento w aną przez Burmistrza Boguchwały- Wiesława
Dronkę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-Doroty Witek, zwaną da|ej ,rZ|eceniodawcą''
a

z sicdzibą .....REGON
w Krajowym I{ejcstrze Sądowym reprezentowanym

Zwanym dalej ,,Z|eceniobiorcą ''

Przedmiot umowy
s1

1' Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (D'z. LJ. z 2014, poz. 7718 z poźn. zm.) zwanej datej ,'ustawą''
oraz na podstawie ustawy z' dnia 72 marca 2004 r . o pomocy społecznej (Dz. lJ . z 2015 , poz.
163 zpoźn. zm.), zwancj dalej ..ustawą o pomocy społecznej" oraz Regulaminu otwartego
Konkursu Ofert w ramach Programu Wicloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020
lldycja 2015 t. w wyniku ogłoszoncgo konkursu z dnia 5 stycznia 2016 r. Zleceniodawca
zleca Zleceniobiorcy rcalizację zadania publicznego współfinansowanego Zę środków
pochodzących z brrdżetu Gminy Boguchwała polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu
Scnior-Wigor w Racławowce w okresie od 29'01.2016 r. do 3t.I2.20I6 r. określonego
szczegółowo w ofcrcie złoż'onej przez Zleceniobiorcę W dniu ..'....'
a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonac zadanie publiczne w zakresie i na warunkach
określonych w r-riniej szej umowie'
2. Niniejsza umowa jest utnową o Wsparcie realizacjt zadania publicznego, w rozumieniu
art. 16 ust. I ustawy.
3' Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zlecęniodawcę Splawozdan,
o których mowa w $ 10 ust. 2.
4' Przędmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGoR
wI{acłarvówce w okrcsie od 29.0L2016 r. do 3l.12.2016 r. zgodnie z wymogarni ustawy
o pomocy społecznc'j oraz Rcgulaminu otwartego Konkursu ofęń w ramach Programu
Wieloletniego ,,Scnior-WlGOI{'' na lata 2015-2020 Edycja 2Ol5 r., złoŻoną ofertą w dniu

r. obejrnującą prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGoR
w Racławówce, stanowtącązałąc'z'nik nr 1 do umowy.
5. Zakres prowaclzenia Dziennego Domu Senior-WIGoR, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególności:

1. udostępnienie minimum l0 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+
z terenu Gminy l}oguclrwała kwalifikujących się do uczestnictwa w działaniach
realizowany ch przez Dzienny Dom

numer
ptZęZ



J.

4.

5.
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2. Niewykorzystana kwota dotacji' oraz dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: II9163 0009 2001 0000 0039
0002
od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust.
1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
tprzekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: 119163 0009 2001 0000
0039 0002.
Nieuzasadnione przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi
na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1-3.
od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, naliczane Są odsetki zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej juk dla zaległości
podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze:

rr9163 0009 2001 0000 0039 0002.

Kary umowne
s12

1. w przypadku ntęzrea|lzowania warunków niniejszej umowy Zleceniodawca moŻe
dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody wraz Z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji.
2. Z|ecentodawca zasttzega sobie prawo do obciąŻenta Z\eceniobiorcy kwotą wysokości
poniesionej szkody w przypadku konieczności zwrotu otrzymanej dotacji w ramach Programu
Wieloletniego ,,Senior - wIGoR'' na lata Ż0I5-ŻoŻ0 z winy leŻącej po stronie Zleceniobiorcy
w zakres ie r e allzacjt zadanla publicznego z godne go z ntniej szą umową.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
$13

1. Umowa moze być rozwląZana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okolicznoŚci, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemozliwiają
wykonywanie umowy.

2' W przypadku rozwtązanta umowy w trybie okreŚlonym w ust. 1 skutki finansowe
i ewentualny zwrot środków finansowych Strony okreŚlą w protokole.

odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę
$14

1. Zleceniobiorca moŻe odstąpić od umowy do dnia przekazania I transzy dotacji
w przypadku wystąpienia okolicznoŚci uniemożliwiaj ących wykonanie umowy.
Ż. Zlecentobiorca moze odstąpió od umowy, jeŻelt Zleceniodawca nie przekaŻe I transzy
dotacji w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazanla
I transzy dotacji.
3. W przypadku odstąpienia przez Z|eceniobiorcę od wykonania umowy' wyrazonego
poprzez jednostronne oświadczenie woli, po przekazaniu przez Zleceniodawcę dotacji,
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5 vo kwoty dotychczas
wypłaconych transz dotacji.
4. Za odstąpienie przez Zleceniobiorcę od umowy Z przyczyn nteza\eŻnych od
Zleceniodawcy, Z|eceniodawca moze dochodzić odszkodowania do wysokoŚci poniesionej
szkody.
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Ż. Zapewnienie transportu
w Racławówce

Uczestnikom Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR"

3' zapewnienie profesjonalnej opieki L zajęć, specjalistycznych w dni robocze od
poniedziałku do piątku przez mun.8 godzin dziennie;

4. zapewnienie opieki w warunkach bytowychzbLtżonych do warunków domowych;
5. Zagwarantowanie właściwej opieki poprzez;

a) realizację podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy
w czynnoŚciach dnia codziennego

b) zapewnienie usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów -
Podstawowy ZakIeS usług obejmuj e w szcze1ólności usługi:
-edukacyjne np. warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne' trening pamięci,
konsultacje |ekarza geriatry oraz gerontologa społecznego - część zajęć moŻebyc
prowadzona przez pracowników Dziennego Domu Senior Wigor, a część zlecona
osobom posiadaj ącym odpowiednie kwalifikacj e zawodowe,
-kulturalno-oświatowe np. zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą' wyjścia do
kina, teatru' muzeum' na wystawy, prowadzone przez pracowników Dziennego
Domu Senior WIGOR;
- usługi rekreacyjno - integracyjne (minimum raz w miesiącu) np. pikniki,
wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. andrzejki, wigilia,
Bal Seniora, prowadzone przez pracowników Dziennego Domu Senior _ wIGoR
- usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii (minimum raz w
tygodniu) np. ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia tafleczne. Zajęcia z zakresu
aktyłvności ruchowej lub kinezyterapii będą realizowane w małych grupach lub
indywidualnie, dla uczestników,którzy przedłoŻą zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Do wzięcia udziału w
ww. zajęciach wymagane będzie Stosowne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w tych zajęciach. Zajęcta ruchowe będą
prowadzon e przez osobę posiadaj ącą odpowiednie kwalifikacj e zawodowe
- warsztaty terapii zajęciowej np. warsztaty kuliname, rękodzieła artystyczne9o,
itp. częśó zajęc moŻe być prowadzona ptzez pracowników Dziennego Domu
Senior Wigor, a częśc z|econa osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe:

6. współpracę z Urzędem Miejskim w Boguchwale i Miejskim ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Boguchwale w zakresie realizowanego zad,ania'

7. zapewnienie bezpteczeństwa w czasie przebywania w Dziennym Domu Pobytu
Senior-Wigor oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitamych, zgodnych
z obowtązującymi przepisami t wytycznymi Programu Wieloletniego Senior -Wigor;

8. zapewnienie personelu o właściwych kwalifikacjach zgodnych z Regulaminem
Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego ,,Senior Wigor" na lata
Ż0l5-Ż0Ż0

Sposób wykonania zadania publicznego
$2

1. Zleceniobiorca zobowtąztlje się do wykonywania przedmiotu umowy, określonego
w $ 1 w okresie od dnia 29.0I.Ż016 r. do 3I.IŻ'2016 r.

2. Zlecentobiorca zobowiązuje się wykonac zadante publiczne zgodnie ze złoŻoną ofertą'
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wzoru umowy dotyczących reahzacjt Zadania publicznego oraz wzoru Sprawozdania
z wykonania tego zadanta.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno być składane w następujących terminach:
a) zal kwartał 20|6 r. powinno zostać dostarczone do 05 kwietnia Ż016 r.,
b) zaII kwartał Ż016 r' powinno zostać dostarczone do 05 lipca 2016 r.,
c) zaIII kwartał 2016 r. powinno Zostac dostarczone do 05 pażdziemlkaŻOl6 r.,
d) za IV kwartał Ż016 r. powinno zostać dostarczone do 11 stycznia Żo17 r.,
3. Zleceniodawca ma prawo Żądac, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania' o którym mowa w ust. 1-2.
4. Zatwierdzenie sprawozdańprzezZ\eceniodawcę powinrro nastąpić w terminie do 30 dni od
dnia jego przedstawienia W przypadku zaistnienia uwag do sprawozdań oraz konieczności
wprowadzenia uwag bieg jego terminu zostaje zawieszony.
5. Sprawozdania z realtzacji zadania publicznego, o których mowa w ustępie I-Ż na|eŻy
złoŻyc w Biurze obsługi Klienta w Urzędzle Miejskim w Boguchwale (brana będzie pod
uwagę data złoŻenia sprawozdania potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu) lub przesłać
przesyłką poleconą do Biura obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (brana
będzie pod uwagę data nadania przesyłki) w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią
Zleceniobiorcy.
6. Z|ecentobiorca zobowtązany jest udostępnić na żądante Z|ecentodawcy oryginały umów,
faktur, rachunków i dowodów wpłat dokumentujących realizację kosztów zadanta
Zprzyznanej dotacji stanowiące dowody księgowe, wchodzące w zakres wyodrębnionej
ewidencji finansowo księgowej, o której mowa w $ 6.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powinny być trwale oznaczone podpisami osób
uprawnionych zatwierdzającymi te nalezności, nazwą zadania i rodzajem kosztów, pieczątką
organtzacji i zapisem, z jakich środków i w jakiej wysokości wydatek został zrealtzowany.
Zleceniobiorca zobowiązaI|y jest do wykazania przepracowanych przez wolontariuszy godzin
poprzez udostepnienie wykazu godzin z rozbtciem na poszczególne dni opisanego
indywidualnte przez kazdego z wolontariuszy.
8. W przypadku niezłozenia sprawozdan, o których mowa w ust. I-Ż, Zleceniobiorca zapłaci
karę umowną w wysokości O,Ivo kwoty określonej w $ 5 ust. 1 za kaŻdy dzień zwłoki
w złoŻentu sprawozdania liczonej do dnia złoŻenta sprawozdania albo do dnia upływu
terminu wyznaczonego zgodnie Z ust. 2,w zaIeżności od tego' co nastąpi wcześniej.
9. W przypadku niezłozenia sprawozdań, o których mowa w ust. I - 2,Z|eceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do ich złoŻenia.
10. w przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca zapłact karę umowną
w wysokoś ci 5 vo kwoty określonej w $ 5 ust. 1.

11. Niezastosowanie się do wezwania moze być podstawą odstąpienia od umowy prZęZ
Zleceniodawcę.
12' Dostarczenie sprawozdanla końcowego jest równoznaczne z udzielentem Zleceniodawcy
prawa do rozpowszechniania jego tekstu w Sprawozdaniach, materiałach informacyjnych
i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

Zw rot Środków finansowych
$11

I Przekazane środki finansowe z dotacji, Zleceniobiorca jest zobowtązany wykorzystać nie
później niz do dnia zakończeniarealrizacjizadania publicznego tj' do dnia 31 grudnia Ż016.
Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócic
odpowiednio do dnia 31 stycznia Ż0I7 r.
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przyznanych środków ofaz informacji o złoŻentu lub nie złoŻet:u' Sprawozdania z wykonania
zadanta.
2. Zlecentodawca jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z rezu|tatów zadania,
w szczególności Z raportów, opracowań oTaZ innych materiałów wytworzonych przez
Zleceniobiorcę ptzy reallzacjt zadania, w tym do ich rozpowszechniania na polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. zŻ006 r. Nr 90, poz.63l, zpóżn. zm.) tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu _ wytwaTzanle określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzamt, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotl, tlżyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy',
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób irrrry niż określony w pkt Ż _ publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie' odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, atakŻe
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kazdy mógł mieó do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Kontrola zadania publicznego
$e

I. Zlecenlodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz Środków, o których mowa
w $ 5 ust 1. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacjt zadanta publicznego oraz
po jego zakończentu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w $ 6 ust. 2.
2. W ramaclr kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upowaznione przez Zleceniodawcę
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą miec znaczenie dla
oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz Żądac udzielenia ustnie lub na piśmie
informacji dotyczących wykonania zadanta publicznego. Zleceniobiorca na Żądanie
kontrolującego jest zobowtązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji orazudzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonymprzezkontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upowaznionym przez Zleceniodawcę zarówno
w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
4'Zprzeprowadzonych czynności kontrolnych Zleceniodawca sporządza i za potwierdzeniem
odbioru przekazuje Zleceniobiorcy protokół pokontrolny wraz z ewentualnymi zaleceniami
i terminem ich wykonania.
5. Z|ecentobiorca jest zobowląZafiy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania
wniosków t zalecen, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym
Zleceniodawcy.
6. Prawo kontroli przysługuje równteŻ osobom upoważnionymprzez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
7. Zleceniobiorca jest zobowtązany w terminie nie dłuzszym ntż 7 dni do realizacji
stwierdzonych przez przedstawicieli Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosków t za|eceń
wydanych w toku prowadzonej kontroli oraz powiadomienia o tym Zleceniodawcy.

obowiązki sprawozd aw cze Zleceniobiorcy
$10

I. Zlecentodawca jest zobowuąZany do złoŻenia sprawozdania częŚciowego Z wykonywania
zadanta publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do tozpotządzenta Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnta 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego

S *"-..*.
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Dokumentacja finansowo_księgowa i ewidencja księgowa
$6

I. Z|ecentobiorca jest zobow|ązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi
Z ustawy z dnta Ż9 wrześnta 1994 r. o rachunkowoŚci (Dz. U. z Ż0I3 r. Nr 330 z późn. zm.)
w sposób umozliwiający identyfikację poszczegó|nych operacji księgowych oraz zgodnie
zw5Ąycznymi wskazanymi w Regulaminie otwartego Konkursu ofert w ramach Programu
Wieloletniego,,Senior-WIGOR".
2. Z|eceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją

zadania publicznego przez 5 |at,|tcząc od początku roku następującego po roku, w którym
Zleceniob iorca real i zow ał zadante pub liczne.

3. Zlecenobiorca zobowtązany będzie do współpracy w zakresie reaIizacjt zadanta t roz|iczen
finans owo - merytorycznych oraz Sprawozdawczo ś ci z Zleceniodawcą.

4. Zlecentodawca ma prawo do bieżącego monitorowania prawidłowości realizacjt zadan
merytorycznych i finansowych przez Zleceniobiorcę.

obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy
$7

1.Zleceniobiorca zobowuąZafiy jest do informowania, Że zadaniejest finansowanę ze środków
otrzymanych od Zleceniodawcy pochodzących ze środków własnych Gminy Boguchwała
oraz współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego ,,Senior-wlcoR'' nalrata Ż015-Ż0Ż0' Informacja na ten temat wraz
zlogo Programu, powinna się zna|eżc we wszystkich materiałach, publikacjach, ulotkach,
materiałach informacyjnych, listach obecności, informacjach dla mediów, ogłoszeniacll oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Za informację
o finansowaniu, o której mowa w niniejszej umowie rozumie się nadruk o treści:
,,Finansowanie ze środków własnych Gminy Boguchwała' Zadanie współfinansowane Ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego
,,Senior-Wigor'' na Iata2015-2020''. w informacji o finasowaniu nie możnaużywac Żadnych
skrótów. Dodatkowo w informacji o finasowaniu nie mozna uŻywac nazw Z|eceniobiorcy,
innych Źródęł finansowanta, oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że
przekaz o udziale Środków Gminy Boguchwała otaz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
będzie nieczytelny i mało przejrzysty. Nalezy tównteŻ zadbac o dostrzegalność oznaczen tak
by oznaczeniawraz z informacją o finansowaniu były widoczne dla odbiorców.
2. W przypadku braku stosowanej informacji i logo Programu na wytworzonych materiałach,
koszt poniesiony ze środków dotacji' związany z ich wytworzeniem moŻe zostać :uznany Za
niekwalifikowany. Logo Programu dostępne jest na stronie www.rnpips.gov.pl.
3. Zlecentobiorca zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o zakresie i miejscu reairtzacjt
zadania będącego przedmiotem umowy w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie reairizacjt
zadania or az na s tronie internetowej Zleceniob iorcy.
4. Z|ecentobiorca zobowiązuj e się do kreowania pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy'

Uprawnienia informacyj ne Zleceniodawcy
$8

I' Zlecenłobiorca upowaznia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie,
w prasie, radiu, telewizji, lnternecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu
Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości

flĘ
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Zaóanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-Wigor'' na lata 2015-20Ż0"

8. Zatrudnienia w pierwszej kolejności na nowopowstałe miejsca pracy w Dziennym Domu
Senior-WIGoR osób Z terenu Gminy Boguchwała posiadających odpowiednie kwalifikacje.
9.Zapewntenia trwałoŚci realizowanego zadanta do końca okresu umowy.

Oświadczenie Zleceniobiorcy
$4

Zleceniobiorca oświadc za, Że'.

1. Personel zatrudniony w Dziennym Domu Senior-WGOR - zgodnte z art.304 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. zŻ0I4 r. Nr 1502 ze zm.) - zostanie poddany:
a) obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zgodnie Z Zaplsam| określonymi
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażen i chorób
zakażnych u ludzi' (Dz. U. z 2013 r. Nr 947 z póżn. zm.');

b) badaniom okresowym w zakresie określonym przez pracodawcę w związku z zagrożentami
ZwtąZanymi z warunkami pracy, jej przebiegiem i wykonywaniem, zgodnie z zapisami
określonymi w art. 304 $1 i304L Kodeksu pracy w zwtązkuzart.ŻI1 pkt. 5 Kodeksu pracy;
2. Z|ecentobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody wyrządzone
przez działanie lub zaniechanie w zwtązkll z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
ponies ie ws zystkie ko s zty Zw LąZane z w y płatą ods zkodow ań.
3. Zlecentobiorca nie moze powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części osobie

trzeciej.
4. Z|ecentobiorca za pobyt, wyzywienie oraz świadczone usługi w Dziennym Domu Senior-

WIGOR nie moze pobierać zadnych opłat od Uczestników.

Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania
$5

I. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazanta na reallzację zadania publicznego za okres
od Ż9.0I.Ż016 r do 3I'IŻ.Ż016 r. kwoty dotacji miesięcznej w wysokości nie większej niz

zł miesięcznie. Kwota dotacji za dany miesiąc uzaLeżniona będzie od
przedstawionego przez Zleceniobiorcę kosztorysu realtzacj\ zadania Dziennego Domu
Senior _ WIGOR (zgodnym z załączntkiem nr 4 do niniejszej umowy)
2. okres odŻ9.0I.Ż016 r do Ż9.0Ż.2016 r' jest liczony jako jeden miesiąc rozliczeniowy.
3. Kwota ogólnej dotacji nie moze ptzekroczyó kwoty w wysokoŚci ..''''.Ż za
wykonanie zadania.
4. Dotacja celowa. będzie przekazywana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr rachunku:

kazdego miesiąca za miesiącw 11 częściach do 25 _ego dnia
poprzedni.
5. Zlecentobiorca składa do Burmistrza Boguchwały do 7 dnia następnego miesiąca wniosek
o wypłatę miesięcznej transzy dotacji zgodnie zzałączntkiem nr 3 tw 4 do niniejszej umowy.
6. Do wniosku o wypłatę transzy dotacji celowej Za poszczęgólny miesiąc na|eŻy dołączyc
listę obecności Uczestników Dziennego Domu Senior-WIGoR.
7. Dotacja w części za listopad Ż016 r. i grudzień Ż016 r. przekazana zostanie w terminie do
15 grudnia 2016 r.

8. Zleceniobiorca oświadcza, ze jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 4 rachunku
bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do
chwili dokonania ostatecznychrozliczenzeZleceniodawcą. wynikających z umowy.
9. Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji oraz wkładu własnego
Zlęceniobiorcy wynosi .........zł (słownie: ...........).

trB.{ .Ą'.*^'
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Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-Wigor'' na lata Ż0I5-20Żo''

3' Miejsce real:.z;acjl zadaniai udostępniony lokal w Racławówce m 13Ż o powierzchni
I33 rfi. Zleceniodawca na potrzeby realizacji zadanla publicznego lŻyczy Zleceniobiorcy
w/w lokal wrazz wyposazeniemoraz ogrodem.
4. organizację wewnętrzną Domu Senior-WIGoR; określa Regulamin organizacyjny
Dziennego Domu Senior-WIGoR w Racławówce' nadany przez Zleceniobiorcę Dziennego
Domu Senior- wIGoR, azatwierdzony ptzez Zleceniodawcę.
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 stanowi załączntk nr 2 do umowy. Z Regulaminem
powinni zostac Zapoznanl Uczestnicy Dziennego Domu Senior-WIGoR w Racławówce, co
zostanie potwierdzone ich podpisami.
6. Zlecentodawca zastrzega sobie prawo dostępu do danych Uczestników Dziennego Domu
S enior-WlGoR pod rygorem r ozw tązanta przedmiotowej umowy.
7. Zlęcętttobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na
jaki ją uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to takŻe ewentualnych
przychodów uzyskanych przy realtzacji umowy, których nie mozna było przewldzlec przy
kalkulowaniu wielkości dotacji, otaz odsetek bankowych od przekazanych ptzez
Zleceniodawcę środków, które na|eŻy wykorzystaó wytącznle na realizację zadania
publicznego.
8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania rzeczywistej ltczby Uczestników
w stosunku do liczby miejsc oferowanychprzez oferenta w ofercie konkursowej.
9. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do przyjęcia dodatkowej
liczby osób.

Zob ow iązania Zleceniobiorcy
$3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1' Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonyrni w złoŻonej ofercie
przez Zleceniobiorcę, postanowieniami niniejszej umowy, a także z ofertą złoŻoną przez
Z|ecentodawcę do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej narea|izacjęZadaniana 2015 rok
w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-WIGoR'' na lata Ż015-20Ż0, otaz na podstawie
Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-WIGOR"
na lata 20I5-Ż0Żo Edycja 2015 r i obowiązującymi przepisami ustawy z drrta Ż9 września
1994 r. o rachunkowości.
Ż. Zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach oraz określonej ilości godzin
funkcjonowania Dziennego Domu Senior -WIGOR zgodnie z Regulaminem Otwartego
Konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-wlcoR'' na lata ŻoI5-Ż0Ż0
Edycja 2015 r.

3. Zapewntenia wyzywienia Uczestnikom Dziennego Domu Senior-WIGOR.
4. Współpracy z Gminą Boguchwała w realizacjt zadania polegającego na organizacji
i prowadzeniu Dziennego Domu Senior-WIGoR z uwzględnieniem zapisów Programu
Wieloletniego,,Senior-WIGoR'' na lata Ż0I5 -Ż0Ż0.
5. Prowadzenia dokumentacji w zakresie reahzacjt przedmiotu umowy, w tym dokumentacji
Uczestników oraz udostępnienia jej Zleceniodawcy do celów nadzorczych lub kontrolnych
wynikających z ptzeptsów prawa, w tym: list obecności' wszystkich dokumentów służących
monitoringowi i ewalu acjt zadania-
6. Dokonania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie umozliwiającym pokrycie szkód' jakie mogą powstac w zwtązku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7 . Zapewntenia odpowiedniej, jakości usług objętych umową.



Zadante współfinansowane Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-Wigor" na lata2015-2020"

Rozwiązanie umowy przezZleceniodawcę
$ls

1. Umowa moze być rozwiązana przez Z|ecęntodawcę Ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
b) nieterminowego lub nięnaleŻytego wykonywania umowy, w tym w szczególności

zmniej s zenia zakresu rzeczow e go real izow anego zadani a ;

c) niespełnienia obowlązków, o których mowa w $ 1-4;
d) przekazantaprzez Zleceniobiorcę częŚci lub całości realtzacjt przedmiotu umowy osobie

trzeciej, mimo Że nte przewiduje tego niniejsza umowa;
e) odmówienia przez Zleceniobiorcę poddania się kontroli lub nieudostępnienia

Zlecentodawcy dokumentacji niezbędnej do jej przeprowadzenla, bądŹ nieusunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Zleceniodawcę ;

f) nieprzedłoŻęntaprzez Zleceniobiolcę sprawozdania z wykonania zadanta w terminie i na
zasadach określonych w niniejszej umowie

Ż. Z|ecentodawca, rozwtązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. I, wtaz z odsetkami w wysokoŚci
określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazanta dotacji,
termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego' na który naleŻy dokonać
wpłaty.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej
zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej naltcza się odsetki w wysokoŚci określonej jak
dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu Zwrotu
dotacji, określonego w ust. 2.

Zakaz zbywania rzeczy stanowiących własność Gminy Boguchwała
$16

I. ZIecentobiorca zobowiązuje się do nie zbywania związanych z realtzacją zadanta rzęczy
stanowiących własność Gminy Boguchwała zakupionych ze Środków pochodzących z dotacji
w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-WIGoR'' na lata 2015-Ż0Ż0.

t.

Forma pisemna oświadczeń
$17

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczen|a składane w związkll z ntntejszą umową
wymagają pod rygorem niewazności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
Wszelkie wątpliwości zwtązane z realtzacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie
pisemnej.

odpowiedzialność wobec osób trzecich
$18

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób ttzecich za szkody
powstałe w związku z realtzacją zadanta publicznego.

Ż. w zakresie zwląZafiym z rcaltzacją zadanta publicznego' w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takŻe wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera Stosowne oświadczenia osób, których
te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnta 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. Nr 1 182, z późn. zm.)

Ż'
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w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-Wigor" na lata 2015-2020"

Postanowienia końcowe
$1e

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. zŻ0I4 r. Nr 121 zpóźt. Zm.) oraz ustawy z dtl'aŻ7 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Ż0I3 r. Nr 885 z póżn. zm.).

Ż. Z|eceniobiorca oświadcza, że znane Są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa'
w szczegóIności ustaw, wymienionych w niniejszej umowie.

3. Z|ecentobiorca oświadcza' lŻ Zapoznał się z dokumentem Regulamin otwartego Konkursu
Ofert w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 Edycja 2015
oraz Programem Wieloletnim,,Senior-WIGoR'' na lata Żo15 -Ż0Ż0.

Rozwiązywanie sporów
$20

Ewentualne Spory powstałe w związku z zautarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony będą starały się rozstrzygac polubownie. W przypadku braku porozumienia spór
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy
sądu powszechnego.

$21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Z|eceniodawcy
i j eden dla Zlecentobiorcy.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

Załącznlkl
I) Załączntk nr 1 - złoŻona oferta
Z)Załączntk nr Ż _ Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior-WIGoR
w Racławówce
3) Załącznik nr 3 _ Wniosek o wypłatę transzy dotacji celowej na prowadzenie Dziennego
Domu Senior - WIGOR.
4) Załącznik nr 4- Kosztorys realrtzacjt zadanta,,Dzienny Dom Senior - WIGoR''

pJ1 ruL
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w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-Wigor'' na lata2015-20Ż0"

Załącznik nr 4 do umowy

KALKULACJA KoszTÓW W RAMACH REALlzAcJl ZADANIA PRoWADZEN|E DztENNEGo DoMU

SENIOR-WIGOR

*Liczba etatów opiekunóW uzalezniona będzie od potrzeb uczestnikóW Dziennego Domu

Senior-WlGoR w Racławówce. Zatrudnienie dodatkowej liczby opiekunów mozliwa będzie
po uzgodnieniu z Dyrektorem MOPS-u w Boguchwale.
**osoba mająca uprawnienia do prowadzenia w/w usługi

Lp. Rodzaj kosztów llość

jednostek

Koszt

jednostkowy

max. do (w

zl)

Rodzaj

miary

Koszt

całkowity

max. do (w

zl)

l. Koszty funkcjonowania placówki
L. Miesięczny koszt -media

2. środki czystości

3. Materiały do terapii zajęciowej

4. Wyżywienie

ogółem koszty funkcjonowania

!1. Koszty osobowe
L. Kierownik Dziennego Domu Senior-

WIGOR

2. Opiekun/ka

*

3. l nstruktor terapii zajęciowej

4. Fizjoterapeuta/pielęgniarka/lekarz

ogółem koszty osobowe.....

!ll. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym kosztv administracvine
1.. Prowadzenie księgowości- usługa * *

ogółem koszty obsługi zadania''......

lV. Koszty transportu
1.. Transport

Koszt transportu ogółem

!V :ł'lt-
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w ramach Programu Wieloletniego ,,Sęnior-Wigor'' na Iata2015-2020

Załapznik nr 3

dłr t'Jrn<lwy Nr '...... '..... '.
z dnia

'podmiot/ lrniejscowość i datal

Burmistrz Boguchwały
wNlosEK o WYPŁATĘ TRANSZY

DOTACJI CELOWEJ NA ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE
DZIENNEGO DONIU sENIoR_wIGoR w RACŁAWoWCE

ZA MIES|ĄC ..

1) Nazwa i acires podlniotu prowadzącego Dzienny Dom Senior-WIGoR w Racławówce

Z)Transza numer ..za okres

3) Nazwa i numer rachunku bankclwegcl podnricltu pfowadzącego Dzięnny Dom Senior-
WIGOR w Racławówce' Właściwego do przekazania dotacji:

4) Liczba Uozestników Dziennego Domu Senior-W[GoR w Racła'nvówce wg Stanu na
rniesiąc .. '...rok" Za który wnioskowana jest dotacja
w)'nosi:

5) Wnioskoi.vana kwota dotacji. ..(słownie. .. .'. )

oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we r.vniosku dane są zgodne ze stanem
faktyczn5'm.

/czytelny podpis składaj ącego rvniosek


