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UMOWA nr  

Realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o grant pn. „…” 

 

Zawarta w dniu ………………………  

pomiędzy: 

 

Gminą Środa Śląska , reprezentowaną przez : 

Burmistrza Środy Śląskiej – Adama Rucińskiego,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Radosława Śliwy,   

zwaną  dalej  Gminą, 

 

 

a  

 ……………………………., z siedzibą:…………………………………,   

 

reprezentowaną przez: ………………………………… 

 

 

zwanym  dalej Realizatorem wniosku,  

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Gmina zakupuje i przekazuje Realizatorowi wniosku materiały rzeczowe zgodnie z wnioskiem 

złożonym do Programu „Aktywni na Ziemi Średzkiej” o wartości łącznej do kwoty ………. zł 

brutto. 
 

 

§2 

Realizator wniosku oświadcza, że wykorzysta przekazane materiały zgodnie z wnioskiem o grant, na 

podstawie którego udziela się niniejszego wsparcia. 

 

§3 

 Przekazane materiały będą wykorzystywane  na cele określone w Regulaminie Programu 

Grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej” :  
Cel Ogólny Programu : 

1. Wyłonienie najciekawszych projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych i działania na rzecz 

dobra wspólnego.  

Cele szczegółowe: 

1. Pobudzenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  do organizowania się i tworzenia 

inicjatyw społecznie użytecznych.  

2. Promocja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności 

lokalnych.  

3. Poprawa standardów życia w gminie. 

4. Rozwój przedsiębiorczości i kapitału społecznego na obszarach wiejskich. 

5. Promocja dobrych praktyk związanych z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa 

Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. 
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§4 

Realizator Wniosku  zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Programu Grantowego „Aktywni na 

ziemi średzkiej”,  a w szczególności zobowiązany jest do: 

1. Informowania Gminy o postępach w realizacji projektu, a w szczególności trudnościach w 

realizacji projektu. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w realizowanym projekcie 

wystąpienia na piśmie o akceptację gminy a dokonanie tych zmian.  

3. Prowadzenia dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji fotograficznej. 

4. Informowania mediów o realizacji zadania w ramach programu grantowego „Aktywni na 

ziemi średzkiej”. 

5. Umieszczenie w miejscu zrealizowanego zadania tablicy z logotypem programu oraz 

informacją o źródle dofinansowania. Logotypy zostaną udostępnione w ogłoszeniu o naborze 

na stronie www.srodaslaska.pl. 

6. Udostępnienia dokumentacji i miejsca realizacji projektu do kontroli i monitoringu przez 

Realizatora. 

7. Skutecznego powiadomienia Gminy o uroczystym otwarciu zrealizowanego zadania w 

terminie nie później niż 7 dni przed planowanym otwarciem. 

8. Przekazania we wskazanym w umowie terminie sprawozdania z realizacji zadania pod 

rygorem zwrotu równowartości zakupionych materiałów. 

 

 

§5 

Realizujący Wniosek przedstawi sprawozdanie z realizacji projektu w terminie do 15 grudnia 

2021r. 
 

§6 

Gmina ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych nakładów kiedy:  

 

1. Wykorzystano przekazane materiały rzeczowe niezgodnie z treścią wniosku o grant;  

W przypadku braku dobrowolnego zwrotu równowartości zakupionych materiałów, Gmina 

wystąpi na drogę postępowania sądowego. W przypadku uzyskania grantu przez grupę 

lokalnych aktywistów odpowiedzialność obciążać  będzie lidera grupy, który złożył podpis 

na wniosku o grant oraz umowie realizacji projektu zgodnie z wnioskiem. 

2. Nieterminowo wykonano zadanie z przyczyn zawinionych przez Realizatora; Realizator 

zobowiązany jest do zwrotu całości równowartości przekazanych materiałów pod rygorem 

skierowania sprawy na drogę  postępowania sądowego. 

3. Nieterminowo wykonano zadanie z przyczyn nie zawinionych przez Realizatora; Gmina 

wzywa Realizatora do określenia nowego terminu zakończenia zadania, a po jego 

bezskutecznym upływie postępuje w sposób przewidziany w ust 2.  

 

 

§7 

1. Gmina oświadcza, że przekaże materiały ujęte we wniosku o grant oraz sporządzi na tę 

okoliczność protokół przekazania.  

2.  Realizator wniosku potwierdzi w formie oświadczenia złożonego na protokole przekazania 

materiałów, że stan techniczny przekazanych rzeczy ruchomych  jest mu znany i przyjmuje 
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go w takim stanie, w jakim się on znajduje na dzień przekazania i nie rości w związku z tym 

żadnych roszczeń. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§9 

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Gminy.  

 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  

 

 

Gmina                              Realizator wniosku 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


