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2.

Zydownika

ktorej treśó jest następująca:

s1
działalnościgospodarczej'
ośrodek Wypoczynk owy "Arłamówu S.A., w ramach swojej
po"t ńt, i^rzecz Gminy Bircza *9,u 10.000,00 źotych (słownie: dziesięć
zobowiązuj"
pn: ,,Wykonanie i montirż
,vrię"v óolioo'ięiioty.t'; zprzea|aczenierrrna zadanie inwestycyjne
na podwoziu samochodu
nadwozia poiarniczego średniegosamochodu ratowniczo-gaśniczego
_2,5ll6dla ochotniczej Strazy Poza1nej w Kuźminie'''
marki ,,St.266i *Tvp cnłr"r
na rachunek bankowy Gminy Bircza
2. Kwota wykazana * uśt.l przekazana zostanie
08 91l3 l014 2003 5000 0228 0001' 'w Banku spaa.ierczvm ŻiravłicaoddziaŁBirczanr

1.

s2
słownie: dziesięc
l. Gmina Bircza oświadcząże przyjmuje kwotę 10.000,00 ńotych( potwieróz',iŻ
zostanie
."u**"óh okreśionych Urnową oraz
tysięcy o0/lo0
"ł.';hj,;u
paragrafie l.
óna Ęaattowana źgaónie z celemwymienionyT.*
1 ust' 1
2 w7rńuar.u *ytoiŃania w/w kwoty niezgodnie z celem wskazanym w $liczonymi od
się do jej zwrotu
Gmina Bircza
"ouo*iąp,rie
dnia wpływu środkowna rachunek Gminy'

*rodsetkami

ustawowymi

s3
wskazanej w $ l ust' l ochotniczej
Gmina Birczazobowiąguje się do przekazaua kwoty
umowy.
ś*.nzyPożarnejw Kuźminie na podstawie odrębnej
terminie niepozniej niż
w
1
nastąli
2.Roz|iczenie dotacjiońeślonej * $ z, ust.
"Arłamów" S'A'
30.l l.20l t r. piiriłprrekazanó na adres ośńdkaWypoczynkgwego
lawierać kopię umowy
Arłamów, 1.p--l|iwóitko*o. Dokumentacj arozficzeniowa winnr
przezwykonawcę zadania zawierającej
z oSP Kuźmina i kopii faktury wystawionej
kwoty z celem' na jaki
adnotację stwierdzającązgodnośćwydatkowaniaprzyznanej
1.
_

została przeznaczana.

s4
Gmina Bircza zobowipuje się do rozpropagowania udziału finansowego ośrodka
Wypoczynkowego "Arłamów" S.Aw przedsięwzięciu wymienionym w $ l, za
pośiednictwemdostępnych form oddziaływania reklamowego, aw szczegolności w środkach
masowego przekazs.

ss
Birczazobowipuje się w czasie obowiązywania
jej
wyga.śnięciu lub rozwią.zaniu, do traklowania jako poufnych
Umowy, atakżepo
wszelkich informacji' ktore zostaną jej udostępnione lub przekazane przez ośrodek
Wypoczynkołvy "Arłamów" S.A w zwiąrku z wykonaniem Umowy, nie udostępnia ich
* jutit oi*iek sposob osobom trzecim bez pisemnej zgody ośrodka Wypoczynkowego
"Arłamów" s.A i wykorzystania ich tylko do celów określonychw Umowie.
2. obowią2ek zaclrowania poufności, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy informacji, które:
w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
których obowiąpek ujawnienia wynika zbezwzg|ędnie obowipującego przepisu
prawą orz,eczeruasądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy
z zastr zeżeni em ni ezwło ęzneflo powiadomi eni a o środkaWypoczy grkowego
,,Arłamów" S.A o takim obowią,zku i zabezpieczenia poufności tyc}r informacji.

l. Z

zastrzeżeniem ust. 2 oraz $ 4' Gmina

o
.

s6
Wszelkie koszty mogące wynikac zrea|izacji Umowy obcigają Gminę Bircza.

s7
l. Wszelkie zmiany Umuvy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory, jakie r;iogąwyniknąc zrealizacji Umowy, Strony poddają pod
rozstrzygnĘie ądu włiściwegozewzględu na siedzibę ośrodkaWypoczynkowego
"Arłamów" S.A.
J. W sprawach nieuregulo'ranych w Umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. '
jednym dla kuzde1ze
4. Umowę spórządzono w ciryóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
Stron.
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