Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/500/10
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 9 listopada 2010 r.

WZÓR
UMOWA O WYKONANIE INICJATYWY LOKALNEJ
NR IL/ …/…
zawarta w dniu …….
w Mogilnie,
pomiędzy
Gminą Mogilno, z siedzibą w Mogilnie ul. Narutowicza 1, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:
1. ………………………………., przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mogilno ……………………….
a ………………………………..…………………
(wnioskodawca, podmiot, organizacja)

z siedzibą w Mogilnie zwanym dalej „Podmiotem”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………….,
2. ………………………………..,
3. ………………………………..
o realizację zadania publicznego pn. ……………………………………………………………………
§ 1. Gmina oraz Podmiot zobowiązują się do realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy
lokalnej na podstawie uchwały nr …………………. Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia …………………….,
określonego we wniosku złożonym przez Podmiot w dniu ………………, stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
§ 2. 1. W ramach realizacji zadania, Gmina zobowiązuje się do …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości ..…………. (słownie)………………...
……………………………………….. złotych, stanowiące wkład własny Gminy.
3. Gmina udostępni Podmiotowi do używania stanowiącej jej własność: ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
konieczne do wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej.*
4. Udostępnienie do używania, nastąpi na podstawie umowy użyczenia, zawartej z zachowaniem wymogów
ustalonych w odrębnych przepisach.*
§ 3. 1. Podmiot zobowiązuje się do wkładu własnego w realizację zadania w formie:
1) świadczenia pracy społecznej: …………………………………………. *
2) świadczenia finansowego w wysokości ………………. (słownie) ……………………….. złotych*
3) świadczeń rzeczowych: ………………………………………………… *
§ 4. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do …………………. (włącznie).
§ 5. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Gmina.

§ 6. 1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania
przekazanych na inicjatywę środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji
zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać
udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot na żądanie kontrolującego
jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Gminy zarówno w siedzibie Podmiotu, jak
i w miejscu realizacji zadania.
§ 7. Umowa o realizację zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej może być
rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)

nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia
zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
b) gdy Podmiot odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Gminę nie
doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 8. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Podmiot ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania.
§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Gminy, sądu powszechnego.
§ 11. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Podmiot:
..............................

Gmina:
......................................

