
 
UMOWA NR ...... / 2004 

O UDZIELENIE DOTACJI 
 

ZAWARTA W DNIU  ................................. 2004 r. POMIĘDZY: 
 
 
ZARZĄDEM POWIATU W GRYFINIE,  

z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74 – 100 Gryfino, reprezentowanym przez: 

1. Ewę De La Torre– Przewodniczącego Zarządu 

2. Adama Nycza  –  Członka Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Dającym dofinansowanie” 
 
A 
 
KRZYWIŃSKIM LUDOWYM UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM 

z siedzibą w Żarczynie 15c/5, 74 – 121 Krzywin, reprezentowanym przez: 

1. Roberta Juzyszyna – prezesa Krzywińskiego LUKS 

2. Piotra Waydyka – wiceprezesa Krzywińskiego LUKS 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wnioskodawcą”  

 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie: 

EUROREGIONALNE DNI OLIMPIJSKIE 

na podstawie wniosku o dotację z dnia 30 września 2003 r. 

2. Termin i miejsce realizacji zadania: 17 – 19 września 2004 r., Krzywin 

 
§ 2 

 
1. Na realizację zadania wymienionego w § 1 „Dający dofinansowanie” przyznaje 

„Wnioskodawcy” dotację w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) 

z przeznaczeniem na: 

- ........................................ 

- ........................................ 

 
 
 
 



2. Wnioskodawca otrzyma dotację w terminie do dnia ....................... 2004 r. na rachunek 

bankowy: Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa 

Nr: 93770000 – 27006 – 016 – 02 – 2027775 – 01  
 

§ 3 
 

Umowa zawarta jest na czas od ............................. 2004 r. do ............................ 2004 r. 
 

§ 4 
 

1. „Wnioskodawca” zobowiązany jest przedstawić Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki rozliczenie rzeczowo – finansowe przekazanej kwoty dotacji według 
załącznika nr 1 oraz sprawozdanie opisowe według załącznika nr 2 w terminie 30 dni 
od daty zakończenia realizacji zadania. 

2. „Dający dofinansowanie” zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji. 
 

§ 5 
 

1. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia następujących przypadków: 
1) wykorzystania dotacji na cele inne niż wymienione  w § 2 ust. 1, 
2) przekroczenia terminu rozliczenia, 
3) nie zaakceptowania sprawozdania opisowego i rozliczenia rzeczowo – 

finansowego. 
2. „Wnioskodawca” zwraca kwotę dotacji „dającemu dofinansowanie” w terminie 14 dni 
od daty wezwania wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków. 

 
§ 6 

 
Umowa może być rozwiązana przez „Dającego dofinansowanie” ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 

1) rażącego niewykonania przez „Wnioskodawcę” zadania określonego w umowie, 
2) zaprzestania działalności przez „Wnioskodawcę”. 

 
§ 7 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz postanowienia uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr VIII / 76 / 2003 z dnia   
2 lipca 2003 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu                      
o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji oraz 
sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań. 
 

§ 8 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron oraz jeden egzemplarz dla Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
 

„Wnioskodawca”     „Dający dofinansowani 


