BURMISTRZ MIASTA WISŁA
43-460 Wisła, Plac B. Hoffa 3
Zał cznik do
Zarz dzenia Nr OR.0050.1.2021
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 04 stycznia 2021r.
Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizowanie zada publicznych Gminy Wisła
w 2021 roku przez organizacje pozarz dowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
§1
1. Konkursy ofert na wykonywanie przez organizacje pozarz dowe zada Gminy Wisła zwane
dalej „Konkursami” s form finansowego wspierania zada z bud etu gminy.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów i zlecenie im realizacji zada publicznych na
terenie Miasta Wisła.
3. Wysoko
rodków finansowych podlegaj cych rozdziałowi w drodze konkursów
w roku 2021 ostatecznie okre li uchwała bud etowa Rady Miasta Wisła w danych działach
klasyfikacji bud etowej.
4. Planowana kwota w poszczególnych Konkursach wynosi:
a/ turystyki i krajoznawstwa – 20.000 zł
b/ ochrony i promocji zdrowia, w tym działalno ci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295) – 3.000 zł
c/ przeciwdziałania uzale nieniom i patologiom społecznym – 7.000 zł
d/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – 20.000 zł
e/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 12.000 zł
f/ ratownictwa i ochrony ludno ci – 5.000 zł
§2
1. O udzielenie zlecenia zadania, mog ubiega si podmioty realizuj ce zadania terytorialnie
i merytorycznie odpowiadaj ce zakresowi działa Gminy Wisła.
2. Udzielenie zlecenia zadania b d cego w kompetencjach gminy polega na wsparciu zada wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Podmiotami uprawnionymi do zło enia oferty w konkursie okre lonym w § 1, ust. 4, lit. a – f
s :
a) organizacje pozarz dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
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b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działaj ce na podstawie przepisów o stosunku
Pa stwa do Ko cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa stwa do
innych ko ciołów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno ci sumienia
i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie działalno ci po ytku
publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczon odpowiedzialno ci oraz kluby sportowe b d ce
spółkami działaj cymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1133), które nie działaj w celu osi gni cia zysku oraz
przeznaczaj cało dochodu na realizacj celów statutowych oraz nie przeznaczaj zysku
do podziału mi dzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Dwie lub wi cej organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienione w ust. 3, mog zło y na
realizacj zadania publicznego ofert wspóln , ponosz c za wszelkie zobowi zania
odpowiedzialno solidarn . Oferta oprócz standardowych wymaga powinna wskazywa ,
jakie działania b d wykonywa poszczególne organizacje pozarz dowe lub podmioty
wymienione w ust. 3 oraz sposób reprezentacji podmiotów.
5. O powierzenie lub wsparcie realizacji zadania nie mo e ubiega si organizacja pozarz dowa,
która w okresie dwóch lat poprzedzaj cych ogłoszenie Konkursu nie rozliczyła si w terminie
z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotacj niezgodnie
z przeznaczeniem.
§3
1. Dotacje, o które mog ubiega si podmioty wymienione w § 2 mog by udzielone na zadania
o terytorialnym zakresie działania Gminy Wisła lub na rzecz jej mieszka ców.
2. Do konkursu mog by składane oferty zada , których realizacja b dzie przebiega w 2021
roku w okresie 15 lutego 2021r. do 10 grudnia 2021r.
§4
1. Konkursy obejmuj nast puj ce rodzaje zada :
1.1

Turystyka i krajoznawstwo:

a/

tworzenie i utrzymanie szlaków turystycznych (pieszych, narciarskich, rowerowych
i kulturowych itp.) na terenie Gminy Wisła,

b/

szkolenie i doskonalenie kadry turystycznej działaj cej na rzecz rozwoju turystyki,

c/

upowszechnianie i organizacja imprez turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych,
promuj cych walory turystyczne Gminy Wisła,

d/

wspieranie organizacji zapewniaj cych bezpiecze stwo osób przebywaj cych w górach, na
szlakach turystycznych i trasach spacerowych, znajduj cych si na terenie Gminy Wisła,

e/

tworzenie produktów turystycznych, wspieranie powstawania nowych oraz rekultywowanie
ju istniej cych atrakcji turystycznych,
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f/

rozwój produktów turystycznych maj cych wpływ na podniesienie i wzbogacenie
atrakcyjno ci turystycznej Gminy Wisła, głównie poprzez organizacj imprez turystycznych
i zapewnienie atrakcji turystycznych, z których b d mogli korzysta równie mieszka cy
miasta,

g/

tworzenie ogólnodost pnej informacji o istniej cych atrakcjach i produktach turystycznych
w zakresie: turystyki rekreacyjnej i wypoczynkowej, pieszej, górskiej, rowerowej,
krajoznawczej i kulturowej oraz agroturystyki,

h/

wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie periodyków, ksi ek,
katalogów, druków, ulotek, gad etów promocyjnych popularyzuj cych Gmin Wisła.

1.2

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalno lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295):

a/

promowanie zdrowego stylu ycia – profilaktyka chorób cywilizacyjnych, popularyzacja
zasad zdrowia i zdrowego od ywiania, warsztaty zdrowego gotowania itp.,

b/

organizacja szkole z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

1.3
a/

Przeciwdziałanie uzale nieniem i patologiom społecznym:
profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – wspieranie działalno ci instytucji
i stowarzysze słu ce rozwi zywaniu problemów alkoholowych m.in. poprzez organizacj
klubów AA, organizacj dni trze wo ci itp.,

b/ profilaktyka i przeciwdziałanie innym uzale nieniom – wspieranie działalno ci instytucji
i stowarzysze słu ce rozwi zywaniu problemów narkotykowych i nikotynowych,
wspieranie programów antynikotynowych i antynarkotykowych,
c/

prowadzenie działalno ci informacyjnej,
w zakresie profilaktyki uzale nie .

edukacyjnej

i

integracyjno-rekreacyjnej

1.4.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

a/ wspieranie organizacji, których głównym celem jest pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji yciowej oraz ofiarom przemocy w rodzinie,
b/ wspieranie funkcjonowania o rodków wsparcia zapewniaj cych schronienie i posiłki osobom
uprawnionym, wiadczenia usług opieku czych dla mieszka ców Miasta Wisła.

1.5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a/

organizowanie lub uczestniczenie w imprezach kulturalnych, festiwalach, przegl dach,
prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, konferencjach, seminariach,
szkoleniach i w innych działaniach interdyscyplinarnych promuj cych kultur lokaln
i regionaln w kraju i za granic ,

b/

wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie periodyków, ksi ek,
katalogów, druków, ulotek i nut, tak e z wykorzystaniem innych technik zapisu ni druk np.
nagra fonograficznych i audiowizualnych, popularyzuj cych kultur Gminy Wisła i regionu,
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c/

wspieranie przedsi wzi

artystycznych dzieci i młodzie y,

d/

edukacja kulturalna i folklorystyczna.

1.6 Ratownictwo i ochrona ludno ci:
a/

wspieranie organizacji
zapewniaj cych bezpiecze stwo osób
w
górach,
na
szlakach
turystycznych
i
trasach
znajduj cych si na terenie Gminy,

b/

popularyzacja
i dorosłych,

działa

z

zakresu

pierwszej

pomocy

w ród

przebywaj cych
spacerowych,

dzieci,

młodzie y

c/ organizowanie szkole , kursów i spotka z zakresu promocji bezpiecze stwa na szlakach
turystycznych i udzielania pierwszej pomocy.
§5
1.

rodki uzyskane z dotacji nie mog by wykorzystane na:
a/ zakup gruntów, lokali lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b/ działalno

gospodarcz ,

c/ działalno

polityczn i religijn ,

d/ pokrycie kosztów bie cej działalno ci wnioskodawcy, przekraczaj cej potrzeby obsługi
zadania, na które została udzielona dotacja,
e/ odsetki od kredytów i po yczek,
f/ zakupy rodków trwałych,
g/ zakup alkoholu.
2.

rodki uzyskane z dotacji mog by przeznaczone na koszty bezpo rednie:
a/ zakup materiałów
• materiały biurowe
• nagrody (np. puchary, medale, dyplomy, inne nagrody rzeczowe)
• sprz t niezb dny do realizacji zadania, który zostanie
w trakcie jego realizacji
b/ usługi
• ksi gowe, dotycz ce obsługi zadania, na które przyznano dotacj
• transport
• wynajem obiektów, urz dze i sprz tu
• usługi wydawnicze (np. zaproszenia, materiały promocyjne itp.)
• zakwaterowanie
• wy ywienie (max do 30% ogólnych kosztów projektu)
c/ koszty osobowe
• obsługa szkoleniowa
• obsługa s dziowska
• obsługa techniczna i organizacyjna
• obsługa medyczna
• obsługa finansowa projektu
• arty ci, zespoły artystyczne
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wykorzystany

• eksperci, rzeczoznawcy, itp.
d/ podró e słu bowe
e/ inne koszty
• utrzymanie konta wyodr bnionego do obsługi dotacji z bud etu miasta
• ubezpieczenie uczestników
• ubezpieczenia sportowe
• ubezpieczenie imprez
• ubezpieczenie wolontariuszy
• prawa autorskie
3. Wydatki na realizacj zadania nie mog przekracza zwykle ponoszonych przez organizacj
i podmioty realizuj ce zadania kosztów, za stawki uposa enia nie mog przekracza powszechnie
obowi zuj cych na rynku.
§6
1. Dofinansowanie zada rozpoczyna si po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.
2. Przyznana na realizacj dotacja mo e stanowi maksymalnie 80% kwoty niezb dnej do jego
realizacji. Pozostałe rodki zabezpiecza wnioskodawca w postaci wkładu finansowego lub
osobowego.

§7
1. Warunkiem przyst pienia do konkursu jest zło enie oferty realizacji zadania publicznego
według wzoru stanowi cego zał cznik nr 1 okre lonego w Rozporz dzeniu Przewodnicz cego
Komitetu do spraw Po ytku Publicznego z dnia 24 pa dziernika 2018r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zada publicznych oraz wzorów sprawozda
z wykonania tych zada (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
2. Oferty mo na składa
bezpo rednio w Biurze Podawczym Urz du Miejskiego
w Wi le (43 – 460 Wisła, Pl. Hoffa 3) lub wysła drog pocztow w terminach okre lonych
w ogłoszeniu otwartych konkursach ofert na realizacj zadania publicznego. O terminie
zło enia oferty decyduje data wpływu do urz du.
3. Formularze ofert dost pne s :
a/ w Urz dzie Miejskim w Wi le – Referat Organizacyjny pok. 2
b/ na stronie internetowej miasta: http://wisla.pl/mieszkaniec/organizacje-spoleczne
c/ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.wisla.pl/Urz d Miejski
w Wi le/ organizacje pozarz dowe/ Konkursy/ 2021
4. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega si w Gminie Wisła o wsparcie finansowe tylko
cz ci zadania, musi przedstawi w ofercie kalkulacj przewidywanych kosztów realizacji
zadania publicznego, z uwzgl dnieniem wkładu własnego (finansowego oraz niefinansowego
– osobowego i/lub rzeczowego) oraz rodków ze wiadcze pieni nych od odbiorców zadania
publicznego.
5. Oferty niekompletne, zło one po terminie lub na niewła ciwym druku lub podpisane przez
nieuprawnione osoby nie podlegaj ocenie merytorycznej.
6. Oferty, których tre
rozpatrywane.

merytoryczna nie odpowiada danemu zakresowi zadania, nie b d
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7. Zło enie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
§8
1. Wysoko przyznanej dotacji na jedn ofert nie mo e przekroczy 80 % ogólnych kosztów
realizacji zadania.
2. W pkt 5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nale y
uwzgl dni rezultaty, na które organizacja ma bezpo redni wpływ np. listy obecno ci,
dzienniki zaj , dokumentacj fotograficzn . Rezultaty musz by łatwo mierzalne.
3. Nie wymaga si wypełnienia przez organizacj pkt 6 oferty „Dodatkowe informacje dotycz ce
rezultatów realizacji zadania publicznego”.
4. Oceny zadania dokonuje si w oparciu o Kart oceny formalnej oferty (Zał cznik Nr 1 do
Regulaminu) oraz o Kart oceny merytorycznej oferty (Zał cznik Nr 2 do Regulaminu).
5. Dofinansowanie mog otrzyma zadania, które otrzymały min. 36 punktów na karcie oceny
indywidualnej Członka Komisji Konkursowej (Zał cznik Nr 2 do Regulaminu).
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysoko
rodków
finansowych w bud ecie Gminy Wisła przeznaczonych na wsparcie zada , zastrzega si
mo liwo
zmniejszenia wielko ci dofinansowania, stosownie do posiadanych rodków
finansowych lub ich nie dofinansowania.

§9
1. W celu oceny i zaopiniowania zło onych ofert Burmistrz Miasta Wisła lub osoba przez niego
upowa niona w drodze zarz dzenia powołuje odpowiednie komisje konkursowe.
2. Ocena merytoryczna polega na:
a/ ocenie sposobu rozwi zywania problemów lub zaspakajania potrzeb grupy docelowej
przez organizacj (0-10 pkt),
b/ ocenie komplementarno ci działa
działalno ci (0-10 pkt),

podj tych przez organizacj

z jej poprzedni

c/ ocenie spójno ci działa i grupy docelowej w planie i harmonogramie działa
z zestawieniem kosztów realizacji zadania (0-10 pkt),
d/ ocenie kwalifikacji osób zaanga owanych w realizacj zadania (0-10 pkt),
e/ ocenie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym prostota, jasno ,
mierzalno (0-10 pkt),
f/ ocenie atrakcyjno ci oferty: program, baza, kadra, uczestnicy, wydarzenie wpisane na stałe
w kalendarz wydarze Miasta Wisła (0-10 pkt),
g/ ocenie planowanego wkładu rodków finansowych i/lub wkładu osobowego (0-10 pkt).
§ 10
1. Burmistrz Miasta po zapoznaniu si z przedstawion przez komisj konkursow
dokumentacj , podejmuje w drodze Zarz dzenia decyzj dotycz c zlecenia realizacji zadania
publicznego oraz stopnia jego dofinansowania.
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2. Kwota przyznanej dotacji mo e by ni sza od wnioskowanej kwoty w ofercie.
3. Gmina Wisła zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania na realizacj wi cej ni 1
oferty w ramach poszczególnych przedsi wzi .
4. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygni cia konkursu.
5. Od decyzji Burmistrza Miasta Wisła nie przysługuje odwołanie.

§ 11
1. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomo ci wyniki otwartego konkursu poprzez ich
publikacj na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urz du Miejskiego
w Wi le www.bip.wisla.pl, na tablicy ogłosze Urz du Miejskiego oraz na stronie miasta
www.wisla.pl .
2. Burmistrz Miasta powiadamia pisemnie podmioty, które zło yły oferty realizacji zadania
publicznego, o podj tej decyzji.
§ 12
1. Je eli rodki bud etu miasta przeznaczone na dofinansowanie realizacji zada publicznych
w roku 2021 przez organizacje pozarz dowe nie zostan wykorzystane w cało ci
w okre lonych niniejszym Regulaminem lub umow terminach, dopuszczalne jest
rozpatrywanie dalszych ofert, które napłyn ły w ramach konkursów a do wyczerpania
rodków przeznaczonych w bud ecie na ten cel w poszczególnych działach klasyfikacji
bud etowej lub zwi kszenie dofinansowania na zadania, które otrzymały ju dotacje
w konkursie.
2. Zwi kszenie dofinansowania nie mo e jednak przekracza
kwoty.

wnioskowanej przez oferenta

§ 13
1. Podstaw zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewa no ci.
2. Wzór umowy okre la zał cznik nr 3 Rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu do spraw
Po ytku Publicznego z dnia 24 pa dziernika 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dot. realizacji zada publicznych oraz wzorów sprawozda z wykonania tych
zada (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
3. Umowy ewidencjonowane s w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Urz d
Miejski w Wi le.

§ 14
1. Oferent przed podpisaniem umowy winien zło y wymagane zał czniki:
a/ zaktualizowany plan i harmonogram,
b/ zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
c/ zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.
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2. Dofinansowanie zada rozpoczyna si po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.
3. Uruchomienie rodków nast puje jednorazowo lub w dwóch transzach, w zale no ci do
specyfiki wykonywanego zadania i postanowie umowy, sporz dzonej w oparciu o ofert
realizacji zadania publicznego (zał cznik Nr 1 do umowy), o której mowa w § 6 ust. 1
Regulaminu oraz zło one zał czniki, na wskazany rachunek bankowy.
4. Zawarcie umowy winno nast pi przed rozpocz ciem realizacji zadania. Nie dotrzymanie
terminu jest równoznaczne z rezygnacj z przyznanej dotacji.

§ 15
1.

Wkład własny mo e stanowi wkład finansowy lub niefinansowy (osobowy). Nie dopuszcza
si wkładu rzeczowego.

2.

Jako wkład osobowy wnoszone mog by np. koszty nieodpłatnej i dobrowolnej pracy
wolontariuszy oraz praca społeczna członków danej organizacji – w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1057). Warto pracy wolontariuszy oraz praca społeczna członków organizacji powinna
uwzgl dnia ilo przepracowanego czasu oraz standardow stawk godzinow lub dzienn za
dany rodzaj wykonywanej pracy.

3.

Zestawienie kosztów realizacji zadania musi by spójne z planem i harmonogramem działa .
Koszty dzielimy na koszty realizacji oraz koszty administracyjne. Ka dy koszt musi by
okre lony poprzez podania rodzaju miary, kosztu jednostkowego oraz liczby jednostek.

4.

W zestawieniu kosztów realizacji zadania poszczególne koszty nie s rozdzielone na koszty
własne organizacji oraz koszty pochodz ce z dotacji.

§ 16
1. Podmioty, którym udzielono wsparcia finansowego składaj sprawozdanie ko cowe
z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowi cego zał cznik nr 5 do
Rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu do spraw Po ytku Publicznego z dnia
24 pa dziernika 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji
zada publicznych oraz wzorów sprawozda z wykonania tych zada (Dz. U. z 2018r., poz.
2057) w terminie 30 dni od dnia zako czenia realizacji zadania publicznego, okre lonego
w przedmiotowej umowie.
2. W przypadku niezło enia sprawozdania, o których mowa w ust. 2, w terminie
Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorc do zło enia go w terminie 7 dni od
dnia dor czenia wezwania. Niezastosowanie si do tego wezwania skutkuje uznaniem dotacji
za wykorzystan niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869).
3. Niezastosowanie si do wezwania, o którym mowa w ust. 3, mo e by
natychmiastowego rozwi zania umowy przez Zleceniodawc .

podstaw

do

4. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawc
zało onych w ofercie rezultatów i działa Zleceniobiorcy.
5. Do rozliczenia finansowego nale y doł czy kserokopie wszystkich faktur, które zostały
zapłacone z dotacji wraz z opisem ksi gowym nie budz cym w tpliwo ci oraz udost pni do
wgl du w siedzibie organizacji, ich oryginały.
8

§ 17
1. Burmistrz Miasta, za pomoc komórki merytorycznej - Referatu Organizacyjnego, na
podstawie sprawozda , wizytacji oraz innych działa sprawdzaj cych, sprawuje kontrol nad
prawidłow realizacj i wykorzystaniem rodków finansowych przeznaczonych na ten cel.
2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ci po ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Gmina Wisła, zlecaj c zadanie publiczne ma
prawo dokona kontroli i oceny realizacji zadania, obejmuj cej w szczególno ci:
a/ stan realizacji zadania;
b/ efektywno , rzetelno ci i jako ci wykonania zadania;
c/ prawidłowo

wykorzystania rodków publicznych otrzymanych na realizacj zadania;

d/ prowadzenie dokumentacji okre lonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Organ administracji publicznej mo e wezwa do zło enia w roku bud etowym cz ciowych
sprawozda z wykonania zadania publicznego, które podmiot jest obowi zany zło y
w terminie 30 dni od dnia dor czenia wezwania.
4. Burmistrz Miasta ma prawo odmówi dalszego finansowania w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowo ci w jego realizacji lub wykorzystania dotacji na inne cele ni zawarte
w umowie.

§ 18
1. Burmistrz Miasta Wisła mo e rozwi za umow ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a/ wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania
w nadmiernej wysoko ci lub nienale nie, tj. bez podstawy prawnej;
b/ nieterminowego oraz nienale ytego wykonywania umowy, w szczególno ci zmniejszenia
zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;
c/ przekazania przez Zleceniobiorc cz ci lub cało ci dotacji osobie trzeciej w sposób
niezgodny z niniejsz umow ;
d/ nie przedło enia przez Zleceniobiorc sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie i na zasadach okre lonych w niniejszej umowie;
e/ odmowy poddania si przez Zleceniobiorc kontroli albo nie doprowadzenia przez
Zleceniodawc w terminie okre lonym przez Zleceniodawc do usuni cia stwierdzonych
nieprawidłowo ci;
f/ stwierdzenia, e oferta na realizacj zadania publicznego była niewa na lub została zło ona
przez osoby do tego nieuprawnione.
3. Zleceniodawca, rozwi zuj c umow , okre li kwot dotacji podlegaj c zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej
jak dla zaległo ci podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu
oraz nazw i numer rachunku bankowego, na który nale y dokona wpłaty.
9

§ 19
1. Zleceniobiorcy realizuj cy dofinansowywane zadania zobowi zani s do informowania
o fakcie, e dotacja pochodzi ze rodków Gminy Wisła. Informacja na ten temat powinna
znale si we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach
oraz wyst pieniach publicznych dotycz cych realizowanego zadania publicznego.
2. Faktury lub rachunki musz by dokładnie opisane tak, aby wyra nie wskazywały, jakiego
zadania publicznego dotycz , na podstawie jakiej umowy jest realizowane zadanie publiczne
oraz wysoko rodków pochodz cych z dotacji/ rodków własnych. Wzór opisu faktury jest do
pobrania ze strony internetowej miasta: http://wisla.pl/mieszkaniec/organizacjespoleczne/opisfaktury.

Burmistrz Miasta
Tomasz Bujok
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