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dotacji

zawarta \ł dniu 31 lipca 2014r. pomiędzy Gminą Dobrodzień reprezentowaną prz€z

Bulmiśtrza Dobrodzienia Różę Koź|ikzrvanym dalej,,zlcceniodalvcą"

a

Rodzinnym Ogrodem Dzialkorvym im.Marii Konopnickiej łv Dobrodzieniu
zrze§żon!,m w Polskim z§iązkie.a Działkol,t,ców - okręg opolski rv opolu, ul.
Sokolskiego reprezentowanym przcz

l. Zolia t]lfig

:

- Prezes

2. Zofia Dombro,tv§ka

- Skarbnik

7-$,anym dalej ,,zleceniobiorcą o na§tępująccj tr€ści:

§l
Grrrina Dobrodzień przyznaje dotację na lemont oglodzenia Rodzinnego ogrodu

Działko\,"ego im. M, Konopnickiej rl DobrodzieniLl prży ul. Oleskiej.

-lelmin

wykonania żadania

31.07, 30,09,20l4

L,

§2

Wysokośćdotacji udzielonej z btldżetu Gminy Dobrodzień na realizację powyzszego zadania
wl,nr:si 5,000,00 zł (słownie zł| Pięó tysięcy).
Dotacia zostanie pżekazana na konto Nr 44 8907 l047 2005 4000 l007 000l w terminie
dni od dnia podpisania unrowy,

2l

,§j

Telrrrin lvykożystania dotacji: j0.09,201 4r,
§,ł

Konirola \łykonania Zadania zostanie przeprowadzona przez upowaźnionych przez
zleceniodawcę pracowników, w ramach koDtroli upoważlione osoby mogą badać dokun,]enty
i ilrrre nośnikiinformacji, które mają lub mogą ieć zlacżenie dla oceny prawidlowości
dory-czących wykonania zadania, Zleceniodawca na żądanie kontro luj ącego j est zobowiązany
dosulczyc lub udostępnić dokume[ty i inne nośniki info lacji oraz udzielić wyjaśnień i
infonrracji \ł, 1ęrminie okreśIonym pżez kontrolującego.
§5

l,Tcltlin lozliczenia

dotac.ji ustala się na l 4, l 0,20 l 4 I.

2.Rozliczenie wl konania zadania i wlkorzl stania dotacji z Zachou,ani€m zasady jawności
postępowania następuje na podstawie złożonego sprawozdania z wykonania zadania
zawicrajapego w szczególności:

l,
2,
3,
4.

Określenie stopnia realizacji plano\\atr)clt celó\\.
opis wykorrania zadania (działań i rezrrltatórł,),
Inlormacje na temat wydatkó poDiesiorrych plz,v wy,konaniu zadania.
Kserokopii faktur i rachuŃóW dotycząc),ch §l.datkó§ podmiotu faktycznie
poniesionych na realizaclę zatJania,

5,

Nlateriałl,dokumenlujące działania fakt}cznie podjęte pll} Iealizacji zadania np,:
dokulllenucję folograljcznądot]l,czącą rcalizacji zadania. itp,
.s6

l.K\\ote dotacji niclrl,korzl,stanej lr telninie oklcś]onYllrN §] żleceiiobiorca.icst
70bo\\ią7a]r) Z!\,rócic Zleceniodawc}, na lachLlnc]( banl<rlrr) L]rzedrr \1iejskiego
\, \,) qoo- ,0_1- -00) J000 076j 001l
1,orl nicrrlkorzl,stanej kwot.v dotacji ZWrócou,:,j po tenlinic. któtl,m mo\!a \! §5. naliczonc
słodsetki \\ *1sokości określonejjak dla zalculości podatkou),ch i pżekaz},§anę na
lilchuDeli ZleceniodaBc} o numerzc E9 8907 10_ł7 ]005 100t] 0765 001l ,
§]
\\: zaklesie nieuregulo\vanym unlową stosqjc sic przcpi5),usta\\,},z dnia 23 k\\ietnia 196.1L
Kodcks Cl,r,l iln,v (I)z. lJ. z,2011. poz, l21 ) oIaZ usta§ z dnia 27 sielpiia 2009r. () llnansach
pLrhliczIrl,ch (Dz, Il, z 20l3r, poz, 885 7c 7nlianalni).
,

.s8

z\\,jązku z la\\ alcicn] i \\1](onanicm lrinicis7l,j umo$),.
będą staral] się roZsll,Z),gać polubo\\iie,
[l\\,cntuaLnc spor\, po\Ą,siale

\\,,

stroi)

.s9

L]n]o\fa llinjqjsza Zostala sporządżona \\ d!\óch ]ednL]blżnl]łc!c]r egzemp]arzach. pojedn},m
dla kaźdei Ze sto11,

zleceniodawca

Zleceni
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