
Umowa ",..ł.}.J.fłiła
zawartaw dniu .AĄ.,. 1.9. 2020 r. w Lublinie pomiędzy:

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1,

Lub l i n, N l P 946257 581 1, REGO N 431 0 1 951 4, rep rezentow aną przez:
1. Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak - Zastępca Prezydenta ds. Kultury,

i Partycypacji;
2. Piotra Chorosia - Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej

zwanądalej ,,Miastem"

a

20_109

Spońu

Rodzinnym Ogrodem Działkowym ,,Kalina" w Lublinie, ul, Zawilcowa 2, 20-204
Lublin, Numer KRS: 0000627908, NlP: 9462661485, reprezentowanym przezi

1. Halinę Gaj-Godyńską - Prezes Zarządu

zwanym dalej,,Dotacjobiorcą"

\N związku z postanowieniami art, 221 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U, z 2019 r. poz. 869 z późn. zm,), ań. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r, o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.
z2017 r. poz. 2176, z 2020 r, poz, 471) oraz uchwały nr 350lW2019 Rady Miasta
Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielnie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe
na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budzetu miasta Lublin, sposobu ich
rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań (Dz, Uz, Woj. Lub. z 2019 poz.
5769), Miasto i Dotacjobiorca, zwani dalĄ łącznie ,,Stronami", postanawiają, co
następuje:

§1.
Przedmiot umowy

Miasto udziela Dotacjobiorcy dotacji celowej na dofinansowanie realizaĄi zadania
celu publicznego, związanego z twozeniem warunków dla rozwoju rodzinnego
ogrodu działkowego prowadzonego przez Dotacjobiorcę, połozonego na terenie
miasta Lublin, pod tytułem,,Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego,,Kalina"
w Lublinie", określonego szczegółowo we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do
nin iejszej umowy, zwanego dalej,,Zadan iem".

§2.
Sposób wykonania umowy

1. Dotacjobiorca zobowiązuje się do wykorzystania udzielonej mu dotacji celowej
jedynie na realizację Zadania.

2. Dotacjobiorca zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w okresie od dnia
zawarcia niniejszej umowy do dnia 30.11 ,2021 r. Dotacjobiorca zobowiązuje się
do zakończenia realizacji Zadaniątw terminie do dnia 30.11.2021 r.

3. Dotacjobiorca zobowiązuje się do rozliczenia dotacji celowej nie później niz do
dnia 30.12.2021 r.

4. Zadanie powinno byc realizowane z należytą starannością, w szczególności
podczas ponoszenia wydatków wchodzących w skład kosztów objętych dotacją



1.

2.

3.

1.

celową, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację Zadania. Za
n ie na leźyte wyko n an ie Zadania od powi ad a D otacj ob io rca.

5. Za rozliczenie dotacji celowej, o którym mowa w ust, 3, uznaje się złożenie
Miastu sprawozdań częściowych za prace wykonane w 2020 roku, w terminie do
30 stycznia 2021 r, oraz za prace wykonane w 2021 roku, w terminie do

30 grudnia 2021 r., sporządzonych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr

2 do niniejszej Umowy

§3.
Zasady reaIizacj i Zadania

Dotacjobiorca zobowiązuje się do zrealizowania Zadania zgodnie z zasadami
zawańymi w Ogłoszeniu o otwartym konkursie na udzielenie dotacji celowych
z budzetu miasta Lublin na realizację zadan służących rozwojowi rodzinnych
ogrodów działkowych, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 350D02019 Rady
Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r., wnioskiem o pzyznanie dotacji
celowej złożonym przez Dotacjobiorcę oraz niniejszą Umową.
Dotacjobiorca zobowiązuje się do zachowania trwałościZadania w okresie pięciu
lat od dnia rozliczenia realizacji zadania. Oznacza to m.in., ze Dotacjobiorca nie
moze zbyć pzedmiotów nabytych w ramach realizacji tego Zadania oraz nie
może dokonać znaczącĄ modyfikacji przedmiotu Zadania, bez pisemnej zgody
Miasta.
Dotacjobiorca zobowiązĄe się do informowania Miasta o wszelkich zmianach
iokolicznościach mających wpływ na wykonanie zobowiązan wynikających
z niniejszej umowy, w tym o mozliwosci niewykorzystania w części lub w całości
udzielonej dotacji.

§4.
Wysokość dotacji

Miasto zobowiązuje się do przekazanta Dotacjobiorcy na dofinansowanie
realizacji Zadania środków finansowych zabezpieczonych w budzecie Gminy
Lublin w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230, zadanie budżetowe pozostałe
zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wsparcie
rozwoju ROD w wysokoścl 711 163,55 zł zł (słownie: siedmiuset jedenastu
tysięcy stu sześćdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu pięciu groszy) na
rachunek bankowy §otacjobiorcy: 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001
w następujących transzach:
l transza - 100 000 zł w terminie do 15 stycznia 2021 r.;

ll transza - 250 000 zł w terminie do 15 marca 2021 r.;

lll transza -250 000 złwterminie do 15lipca2021 r,;

lV transza - 111 163,55 zł w terminie do 15 pażdziernika2021 r.

Srodków finansowych zabezpieczonych w budzecie Gminy Lublin w dziale 900
rozdziale 90095 § 6230, zadanie budżetowe pozostałe zadania w zakresie
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wsparcie rozwoju ROD
Całkowity koszt rpę)Ęaqi zadarla wyniesie 938 684,55 zł (słownie: dziewięćset
trzydzieści osieŃ§Ź'Óśćset osiemdziesiąt cztery zł i pięćdziesiąt pięć groszy)
a kwota dotacji nie przekroczy 76 % całkowitych kosztów realizacji zadania.



3. w przypadku poniesienia przez Dotacjobiorcę nakładów finansowych nizszych

od nakładów okreśIonych w ust. 1, wysokośó dotącji wyniesie 76,% poniesionych

przez Dotacjobiorcę' całkowitych kosztów Zadania, udokumentowanych

stosownymi fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami księgowYmi

o równow ażnej wańości dowodowej
4. Dotacjobiorca oświadcza, źe jest jeoynym posiadaczem wskazanego w ust, 1

niniejszego paragratu rachunku i źoaówiązuje się do jego utrzymania nie krócej

niz do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Miastem, wynikających z

niniejszej uro*v. W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym

mowa w ust. t, Óotaclobiorca zobowiązuie sle do niezwłocznego poinformowania

Miasta o nowym rachunku bankowym i jego.numerze,

5. Za dzień przekazania dotacji u*^ź^ się ózień obciążenia rachunku bankowego

Miasta.
6. W przypadku zwiększenia całkowitej wańoś cl Zadania, wysokość dotacji celowej

nie ulega ,*iętśi"niu ponad kwótę, o któlej mowa w ust, 1 niniejszego

prr"grń, a o'ótacjobiorca zobowiązuje się do pokrycia brakującej kwoty ze

środków własnych.
7. Dotacjobiorca fi+nie jest1 podatnikiem podatku VAT i z tytułu reallzaĄl Zadania

nie oęozielĘazłe korzystaó z prawa odliczenia podatku vAT,

§5.
Rozliczenie dotacji

1. Nadzór nad realizacją merytoryczną zadania oraz jego rozliczenie finansowe

będzie pro*rńi. §rż..\^łdział lnwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin,

2. Nie pożniej niż
_ do 30 sĘcznia 2021 roku, Dotacjobiorca puedłoży Miastu sprawozdanie

częściowe zapracewykonane w 2o2O roku, wraz zzałącznl!"ri,
_ do 30 grudnia 2oż1 roku, Dotacjobiorca przedłoży Miastu sprawozdanie

częściowe za prace wykonane w 2021 roku, wraz z załącznikam i,

3. w przypadku przesłania sprawozdań za pośrednictwem poczty lub kuriera na

powyźszy aores Miasta, za datę wpływy uznale się datę faktycznego wpływu

tego sprawozdania do Urzędu Miasta Lublin,

4. Do sprawozdań Dotacjobiorca jest zobowiązany dołączyó następui.ące załączniki:

a) poświadczo nĄ ,^' zgodnośó z orygińałeń kserokopię protokołu odbioru

wykoanych prac lub zakupinych piżedmiotow, jeśli ze względu na rodza1

wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru;

b) poświaoczóne za źgodiosć- z 'oryginałem przez Dotacjobiorcę

zanonimtzó*" n" kop ie o-p isa nych d oku me ńńw księg owYch PotwierdzającYch
poniesienie kosztów na reai|aĄę Zadania tj. faktur, rachunków i innych

dokumentów księgowych o równowaźnej wańości.. dowodowej

potwierdzającvcr., pońiesienie przez Dotacjobiorcę kosztów realizacji Zadania,

oorumeniY-'ió powinny być opisane w sposób umozliwiający Miastu ich

jed noznacźną identyfi kację z r eallzowa nym zad an iem ;

c) poswiaoczonó za'zgodnosć z oryginałem kopie dowodów zapłaty ww,

dokumentow księgońych, Dokumehiy te powinny być opisane w sposób

u m ozl iw i aj ący i ch' jód noznaczną id e ntlf i ka cj ę z r ealizowa nym Zad a n ie m ;

d) dokumentatió źolęciową potwierdzl?cą realizację Zadania przez

Dotacjobior"ć (ni"'mniej 
'niż'5 

fotografii, w tym jedno pokazujące tablicę

l - niewłaściwe skreślić



informującą o dofinansowaniu Zadania, do której wykonania i ustawienia jest
zobowiązany Dotacj o b i o rca).

e) poświadczone za zgodnośó z oryginałem umowy w wykonawcami robót.
5, Dokumenty określone w ust. 1 , 2 i 3 powinny być opatrzone stosowną klauzulą

mówiącą o dofinansowaniu Zadania z dotacji celowej, umozliwiającą Miastu ich
jed nozn acz n ą id e ntyfi ka cj ą z r ealizowa nym Zad an ie m,

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania Zadania oraz
parametrów technicznych zakupionych urządzeń, Miasto zastrzega sobie prawo
d o ząd a n ia d od atkovvych d oku mentów potwie r dzĄący ch wyko n a n ie Zadania.

7. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie prawidłowo wypełnionych
sp rawozd ań, któ re-sta nowią zestawien ie wszystkich pon iesionych wyd atków,

8. Niezłozenie przez Dotacjobiorcę stosownych sprawozdan wraz zzałącznikami
w terminie, moze skutkować naliczeniem przez miasto Lublin kar umownych za
opóźnienie w wysokości do 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminów umownych. Łączna suma kar nie moze puekraczać wańoŚci
przyznanĄ dotacji. Dotacjobiorca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych
w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty
wystawionego w formie noty księgowej.

9. Jeśli sprawozdanie z rozliczenia dotacji lub złożona wraz z nim dokumentacja
jest nieprawidłowa, niepoprawna lub niekompletna, Dotacjobiorca zostaje
wezwany do uzupełnienia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złozenia
wyjaśnień.

10, Niezastosowanie się do wezwania i brak uzupełnienia sprawozdania w ciągu
7 dni, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy i wszczęcia postępowania
w sprawie zwrotu udzielonej dotacji,

11. Miasto Lublin może odstąpić, w trakcie realizacji Zadania, od udzielenia dotacji
celowej w całości lub w części w przypadku niewywiązania się przez
Dotacjobiorcę z warunków umowy o udzieleniu dotacji celowej i wniosku
o przyznaniu dotacji celowej oraz zasad określonych w ogłoszeniu,
stwierdzonego w wyniku prowadzonej kontroli.

I2. W przypadku zrealizowania całego zakresu Zadania i niewykorzystania
w całości przyznan€1 dotacji celowej, Dotacjobiorca jest zobowiązany zwrócić
niewykorzystaną kwotę dotacji na rachunek miasta Lublin w ciągu 15 dni od daty
zakończenia realizaĄi zadania, Za datę zwrotu środków uważa się datę ich
wpływu na rachunek bankowy miasta Lublin.

13. Obowiązek rozliczenia przyznanĄ dotacji stosownie do przepisów prawa
podatkowego spoczywa na Dotacjobiorcy,

§6.
kontrola zadania

1. Miasto może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykonywania Zadania, w tym
wydatkowan ia przekazanĄ dotacji celowej.

2. Kontrola moze być przeprowadzona zarówno w trakcie realizaĄi Zadaniajak i po
jego zakończeniu w terminie do 5 lat od daty złożenia sprawozdania z realizacji
zadania.

3, Kontrolę Zadania przeprowadząą na podstawie stosownego upowaznienia
Wznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Lublin.

4. W ramach kontroli osoby upowaznione mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieó znaczenie dla oceny prawidłowoŚci
wykonywania Zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dot.
wykonania Zadania. Dotacjobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje się



5.

6.

7.

dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić
wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
O wynikach kontroli Miasto informuje Dotacjobiorcę, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości przekazuje mu wnioski i zalecenie mające na celu ich
usunięcie. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia spisuje się
w wystąpieniu pokontrolnym.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i otrzymania wniosków i zalecen
mających na celu ich usunięcie, Dotacjobiorca zobowiązuje się w terminie nie
dłuzszym niż 14 dni od otrzymania tych informacji powiadomić Miasto o sposobie
ich wykonania.
Dotacjobiorca pisemnie informuje Miasto o wynikach wszelkich kontroli
przeprowadzonych w związku z realizailą Zadania, w ramach których
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jego realizacji, o ile kontrole te nie
zostały przeprowadzone przez Miasto.
Dotacjobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym
dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizaĄą Zadania przez okres
co najmniej 5 lat od czasu rozliczeniarealizaĄi zadania,

§7.
Obowiązki informacyj ne

1. Dotacjobiorca zobowiązany jest do informowania, że Zadanie jest
dofinansowywane ze środków budzetu miasta Lublin. lnformacja ta powinna się
znaleźc we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogłoszeniach na stronie internetowej Dotacjobiorcy oraz portalach
społecznościowych i innych mediach internetowych, a także w wystąpieniach
p u b l icznych d otyczących rea l izowa neg o Zadania,

2. Po zakończeniu realizacji Zadania Dotacjobiorca jest zobowlązany umieściĆ
tablicę informacyjną zawierąącą informacje o źródłach finansowania Zadania,
Treść napisu na tej tablicy zostanie wskazana przez miasto Lublin.

§8.
Zwrot dotacj i, wygaśn ięcie i rozwiązan ie umowy

1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana pżez Miasto w trybie natychmiastowym
w przypadku:
a) niewykonania lub nienaleźytego wykonania umowy, w szczególności

zmniejszenia zakresu realizowanego Zadania lub jego zmiany bez zgody
Miasta albo odmowy poddania się kontroli lub niedoprowadzenia przez
Dotacjobiorcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa
w § 6 ust. 5, 6 i7 Umowy;

b) nieprzedłozenia przez Dotacjobiorcę sprawozdania z rozllczenia dotacji
w terminie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

c) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami
przekazanymi przez Dotacjobiorcę w rozliczeniu dotacji;

d) niewykonania lub nienalezytego wykonania Zadania w terminie określonym
w niniejszej Umowie;

e) złożenia n iep rawdz iwych d oku me ntów i oświa dczeń.
2, Rozwiązanie Umowy przez Miasto Lublin z przyczyn wskazanych w ust. 1

niniejszego paragrafu skutkuje obowiązkiem zwrotu pzekazanej dotacji przez
Dotacjobiorcę na rzecz Miasta w terminie 15 dni od dnia rozwlązania Umowy.
Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy Miasta wskazany w ust, 3

8.



niniejszego paragrafu. Dotacja niezwrócona w terminie określonym w ust. 3
niniejszego paragrafu podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych.

3. W przypadku niewykorzystania środków dotacji w terminie, o którym mowa w § 2
ust.2 Umowy, Dotacjobiorca zobowiązuje się do jej zwrotu wterminie 15 dni od
dnia upływu terminu wykorzystania dotacji wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy na
rachunek bankowy Miasta nr: 39 1240 1503 1 111 0010 0125 3686.

4, Srodki finansowe niezwrócone w terminie określonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, naliczanymi zgodnie z art, 251 ust. 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na rachunek bankowy Miasta nr 62
1240 1503 1 111 0010 0125 3660.

5. Uregulowania zawarte w ust, 3 i 4 niniejszego paragrafu mają zastosowanie
równiez w przypadku zrealizowania całego zakresu Zadania i niewykorzystania
w całości pzyznanĄ dotacji celowej.

6. Dotację celową wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienaleznie
lub w nadmiernej wysokości, Dotacjobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie
15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności wraz z odsetkami w wysokości
określonejjak dla zaległości podatkowych, naliczonymi w sposób określony w art.
252 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

7. Zadatę zwrotu środkówfinansowych Strony uznajądatę ich wpływu na rachunek
bankowy Miasta, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§9.
P rzetwarzan ie danych osobowych

W zakresie związanym z realizaĄą umowy, w tym z gromadzeniem, przetltvarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, Dotacjobiorca postępuje zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016, str. 1).

§ 10.
lnne postanowienia

1. Dotacjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizaĄą Zadania.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewazności.

3. Osobami do kontaktów roboczych są:
a) ze strony Miasta w zakresie biezących rozliczeń finansowych jest Krzysztof

Leszczyński tel. 81 466 2550, adres poczty elektronicznej
krzysztof. leszczynski@ l u bl i n. eu ;

b) ze strony Miasta w zakresie nadzoru nad realizacją umowy i kontroli
merytoryczne1 realizaĄi zadania jest Joanna Łosiewicz, tel. 81 466 24 40,
ad res poczty elektron icznej : joan na. losiewicz@ l ubl i n, eu ;

c) ze strony Dotacjobiorcy: Halina Gaj-Godyńska tel. 511 176 601, adres poczty
elektronicznej info@rodkalina. pl.

6



l ___

4. Zmiany osób oraz danych, o ktorych mowa.w.ust. 3 niniejszego Paragrafu, nie

wymagają an"xru oó ńiniejsze; umówy. Jednakże dla swej skuteczności strona

dokonująca tycń-zmian zóbowiązana' jest poinformować o nich drugą stronę

w formie pisemnej,
5, Dotacjobiorca oświadcza , że znany jest mu. fakt, iz treść niniejszej Umowy,

aw szczególności dotyczące go 
- 

ó.u1" identyfikujące, przedmiot umowy

iwysokośó dotacji celowej,_.t"nóńią ińtormację publiczną w rozumieniu ań, 1

ust, 1 ustawy ,-óiir6 wrzóśnia ;óOi'r- o dostęPie do informacji Publicznej' która

pod lega udoŚtęp nien iu w tryb ie p ręd*]o]:Ę j:t"y
6. W odniesieniu do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa

powszechnie obowiązującego,. *- .i.r'"gotnósci przepisy ^ls"uqy 
z dnia 27

sierpnia 2009 ;. o nńinó.h publicznyćh,,ustawy zd|a 29 września 1994 r,

o rachunkowości, ustawy ;il '29' stycznia 2oo4 r,_ prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 201b , po.. 2§119) oraź u_stawy z dnia 17 grudnia 2004 r,

o odpowiedzialności za narusz"ń Jvrłpliny finanŚów PublicznYch (Dz, U, z

2O1g r, poz. 1440, zpożn, zm,),

§ 11.
postanowienia końcowe

1.Ewentualnesporypowstałenatlewykonaniaul9*yS1l:.Ł!.?,9ąstarałysię
rozwiązac poiunównie. w prryp"dku braku polubownego rozw.iązania sporu

zostanie on poddany pod .or.i[vónię"i" *łaściwego, ze względu na siedzibę

Miasta, sądu.
2.UmowęsporządzonoWtrzechjednobrzmiącychegzemplarzach,dwa

egzempla ze otrzymuje Miasto a jeden Dotacjobiorca,, ..__:^

3. W sprawach nfuuróguIo*"ny"i w Umowie zastosowanie mają przeplsy

powszechnie obowiązującego prawa,

4. Niniejsza umowa wc'hołŻiw życie z dniem podpisania,

Załącznikr.
i. Wniosek o udzielenie dotacji;

2. Wzór sprawozdania,

Miasto LublinDotacjobiorca

noa;illy O6ród Działkowry
"Kalina'' w Lubtinie
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