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Zatączrrik Nr 2 do uchu'aĘ Rady Gmin1'

Nr XXV
Wvdatki

ł1' dostosowaniu

83lŻ011 z dnia Ż6 pażdziernika 2011 roku

do klasr'fikacji budżetowej'
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2.640,00
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Zaw'artarł
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'.. rł Birczy. pomiedz1,:
ośrodkiem Wypoczyni<owym "Arłamóuł' S.A. Arłamów, 3s-71zvróitiowa
iłpisanirm do KRS Nr 0000132032, NIP 689-i0-93_258, zwan>, dalej ośrodkiem
sl1pocz1'nkow-vm " Arł amóv," S. A. repfezento\Ą, any przez:
Pana Piora Korczaka - Prezesa Zarządu

dniu

a

Gminą Bircza,ul. ojca Sw. Jana Pawła II2.37J40 Btrcz4 NIP 795-23-08-157.
REGON 65 090047 6, Zw anądalej Gminą Bir czareprezentowan ąprzez:

_ Wójtacmin]ńircza
1. PanaJozefaZydo'*rrika
_
2' PaniąBogumiłę Sowę Wiśniorł'ską- Skarbnika Gminy Bircza,

lcórej treśćj est następująca:

s1

a
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ośrodek Wypocą'nkowy "Arłamów" S'A., rł, ramach swojej działainościgospodarczej'
zobowi@uje się przekazac narzecz Gminr. Birczakwotę 2'500,00 złoąvchlsłoumie: diiesięć
tysięcy 00/100 złorych) Zptzeznaczeniem nazadarie inwestycyjnrpn
,,Wyk nanie i montaz
nadwozia pożarniczego średniego samochodu ratou,niczo-gaśniczego na podwoziu samochodu
marki ,,Star 266'' na typ GBAM- 2,5/16 dla ochotniczej StraĄ, Pozarnój w Kuźminie',.
2. Kwota rłykazana w ust. 1 przekazana zostanie na rachunek bankow1' Gminy Bircza
u' Banku Spółdzielcąvm Żurawica oddziałBirczanr 08 91 13 1014 2003 50-00 0228
0001.
1.

s2
Gmina Btrcza oświadcząŻe ptzyjmuje kwotę 2.500,00 złotych( słownie: dziesięć
tysięc1' 00/100 złorycb. ), na warunkach określonych Umorłą oraz potwierdza. izżostanie
ona rłydatkowana zgodnie z celem wynienion}'m \Ą,paragrafie l.
2. W przypadku u14<orą'stania w1w kwot1,niezgodnie z ceiem rł,skazanyrn u'$ 1 ust. l
Gmina Bircza zobowiązuje się do jej zwrotu wTaz z odsetkami ustawo\ĄTmi 1iczonymi od
dnia wpĘłr,u środków na rachunek Gminr..
1.

s3
Gmina Birczazobowiązuje się do przekazarńa kwot1,lł,skazanej rł"$ 1 ust. 1 ochotniczej
Strażr'Pozarnej w Kuzminie na podstawie odrębnej umo'*y.
2. Rozliczenie dotacji określonej w $ 2' ust. 1 nastąpi rł'terminie nie pózni ej ruŻ
30.11.201 1 t. poprzezprzekazanie na adres ośrodka Wi.pocz'vntio\Ą/ego "Arłąnlóv,,, S.A.
Arłamórł', 38-712 Wojtkowa' Dokumentacjarozliczeniowa'wdnna zawrctac kopię umo\ĄT,
z oSP Kuzmina i kopię faktur1, rł1'starł,ionejprzezrłrykonawcę zadania zalrłierająće1
adnotacj ę stwierdzaj ącą zgodnośćrłydatkowan ia przyznartej kwot1.' z ce\ęm.
; ut i
1.

została przeznaczona.
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s4
ośrodka
Gmina Birczazobowiązlje się do rozpropagowania udziału finansowego
w
$ 1 , za
W,poczynkowego "AiłimóuJ' S.Awprzedsięwzięciu uymienionyn
jostępnych form oddziaływania reklamowego, aw szczególności w środkach
pośredniciwem
masowęgo przekazu.
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rł' czasie obowią,zyłvania
zastrzeŻenlęmust. 2 oraz $ 4, Gmina Bircza zobowiryuje się
jako poufirych
Umowy, atakŻępo jej wygJśnięciu lub rozwią,zaniu, do tralrtorł'ania

Z

przez ośrodek
*szelkich informacji,-ktÓró zostanąj ej udostępnione lub przekazarLe
,,irłamów'' S.A ;z*ią4t"'z wykonaniem Umorły, nie udostępnia ich
W1poczynkowy
*jutxoi*iek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody ośrodka Wypoczyrkowego
,,Arłamów,'S.A i u.ykorz_vstania ich tylko do celów określonychw Umowie.
informacji, które:
Ż. obowtązek zachowania poufuości, o łtórym mowa w ust.1 nie dotyczy
. w czasie ich ujawnienia były publicznie 7narte)
r których obouią.zek ujawnienia qnika zbezvł'zg|ędnie obowią4ującego przepisu
pmwą orzeczetiasądu lub decyzjiinnego uprawnionego organu władzy
"'''-'
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,,Arłamów,,S.A o takim obońą7ku

i

zabezpieczenia poufoościtych informacji.

só
Wszelki e koszt-v mo gącg rłynikać z r eaIizacji Umow1'
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c\ązająGminę Bir cza'

s7
wymag ajązacbovłania formy pisemnej pod rygorem
Wszelkie
"*i*yju*owy
nieważności.
Umowy, Strony poddaj ą pod
2. Wszelkie SPorY, j akie mogą wyniknąć z rea7lzacjt
Wypocz5łrkowego
,ozstrzygniició ąau u'łaśiiwąoze względu na siedzibę ośrodka
"Arłamóv," S.A.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu CYwilnego.
jednyrn dIakzz'dej ze
4. U*o*ę ,pó."ąd"Jr'o w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po
1.

Stron.

Gmina Bi
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UMowA Nr BN/73ó6ltl
zdnia Ż8.07.20tl
dotycząca doflnansowania zadań w rłmach

PRoGRAMU B{BLIoTEKI NĄRoDowEJ

Zakup nowościwydawnicłych do bibliotek
z,awar'a w Warszawic, pomiędry;

Biblio(eką Narodową w Włrszawie, al. NiepodlcgłoŚci 2l3, 02-08ó Wgrszgwa, zwaną dalej
,,Zleceniodavc,q'', którą reprezentu,ie;

Elźbieta Stefańczyk - Zastępca Dyreklora' dzialająca na podstrwic pelnomtrcnictwa Dyrctłtora BN z dnia
26 stycznio 201t yoku Dumer XU0l4S/t7/11

v

Gminny ośrodck Kultury, Sporttl i Turystyki w Birczy
ul. Rynek 8/t

37-740 Bircza

Zwaną(ym) da!e1 ,,Zleceniobiorcą", krÓrą(y) reprezentu.ją osoba(y) upoważriorta(e) do skłudania oświadczeń
woli i łaciągalria zobowiązań finansowyoll w jmieniu Zlcceniobiorcy:

Jadwiga

Haber-Slowinłka

Bogumila Sowa.l4liśniowska

- Dyrehor
- Skarht'łk (inlin1l

$r
l. Ng podstawieZgody Nr 5 Ministra Kulnlry i Dzicózictwa

Narodowdgo z dnia l4,0l,20t0 r. na udzięlanie
nowościwydawniczych 'dla
bibliolek'' wyrlancj na podstawie arl.28 ult, la ustaqł'o orgunizowuniu iprowadzenju działalnościkuliuralnej
(Dz.lJ . z 200 ] r' Nr l 3' poz. 1Ż3, z. pÓżn. zm.). Zleceniodawca z,leca. a Zlęceniobiorca przyjmuje do wykonania
nestępujące zadanie: "Zskup nowości wydnwniceych drl bibliote k pubIicznych',
2. Zleceniodawcą udziela Zlecertiobiorcy na iealizację zadania. ó kńry'n .owa w ust. l dofinansowania
zwancB'o dalej ,,dofinan3owanietn''' w kwocie Ż 640,oo zi (słownie: dwa tysiącę szoścsct czterdzięści
zł zero gr).
3. Termin wykonania zadania ustala się od l stycznia 201 t r' do dnia 30 listopada 20lI roku.
4, SzczcgÓłoĘ'zakes zodunia oĘreślaWniłlseł, u ut!:,ielcnie doJ'inansuwunia.na saku1l nowolci wydmvntczych
w 20I] r zc śrcldkówftnansowych Biblioteki Nar<lrlowejstonowiący załącznift ru I do tlmow}'

_P!191 B1b-liptekę Nąrodową dotinan.sowania, w.zakrłsic..Pio8l'alnu własnego ;;Zrrlctrp

\;
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Prryalane dofinansowanię będzie przckazane przez Zleccniodawcę na wskazany l.acbunek brnkowy:
nr
tł'
w tcrminie do

,..,..,..,,,,..,.

banku

2$11 r,

ś3

Zleceniobjorca oświadcza, Że znajdu)c się w syruacji finansnwej zapewnia.jącej wykonanie zadania onz
dyspoliuje niezbędną wiedzą doświadczęniem,potencjałcm elconomicznym i tecbricznym do jego wykonania.

$4

Zleceniobiorca jes'l zobowiązony <lr.r zalnleszczenia w matcl-iałach l'eklałlowych i informacyjnych dotyczących
rcalizowanego zndania zapisu: ,,Zreulizowuno ze środkóu,finanł^ow|Ch \ibtioteki Nurudowej;'.'
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wyoaręunioĘ .do}<umentacji finansowo-'księgowej
_[io''gó
Zleccniobiorca jcst zobowią,zany do prowadzeila
ninicjsza umow-a, i oparpvania
dofinansowania ouzym-ulo na'rcaii"u"1ę ""a."iu,
'ońyś]n
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)]ź'iilffit.r.łl.#'.rffi#y óopro*a?'nliaorcu'nJ"tu.ji
i finansowyn'

urnozliwiajqpy ocenę

wykonania zadania pod uzględom rzoczowym

$6

jofin"nsowania' o krÓrym mowa w
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finansowycb przewidz'ianych
2. Zlecettiobiorca ,ouŃąluiu się do niepornniejszunia wlasnych ŚrodkÓw
l do Umowy'

na

Zaląszlknr

l r, rlcklarowńych we Wniosku stanowiącym
własnego, o ktÓrym mowa w ust' 2'
3. w prrypadku częściowegoĘlko pokrycia prz-ezzleceniobiorcę wkładu
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nie mÓgł przewidzioć'
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prryćcyn.
hórych
u4yniku zrrniejszenin .rLrrr'rru"ro*ego z.ńania,
Z'leceniodawcy.
baŃowy
lachunek
na
zwrócić
Zioceniobiorco.;est zobowiązany
bankowych
5. Zlęcpniobioria przekaze na rięhunel Z'Ięceniodawoy środki wynikające zróznicy odsetsk
pobranoj przez
a
kwotąprowizji
naliczonyoh prłez bank od dofirnnsowania przekazan ego przezZleceniodawcę
finansouych ne tych środkach.
_
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6. Termin g'^rotu'środkó*, o których mowa w uśt.3 5 upĘwa l5 grudn'io 20l l
7. od kwot dofinansowania zwróconyoh po ry'nr terminie' Zleceniobiorca zobowiązartyjest, bcz

'.bar'rk od operacji

'ż

wcavanią

dnia
przekazaÓZlaceniodawcy odśetki w Ęsótości okroślonej jak dla zaległościpodatkowycb, liczone od
dofinansowania
w
tormin
zwrotr:
po
dniu,
ktÓrym
upłynął
uastępującego
.
podat}u VAT
a, w'pieypJań uryskania pri"' lt.".niouiorcę nl podstawic obowiągujących przepisów zrvrotu
jest
on do anłotu
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zobowią3any
w
l
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$
za usfugi"lub dostawy opłacone z dofinansowania, o którym mowa
na rachunek
dofinansowania
VAT-?
w
środków
dęklaracji
rÓwnoJano$ci onrymanych lub rozliczonych
podatlu'
rozliczonia
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w
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od
bankowy Zlełeniodawcy
9, W zakresie ałłotupodatku V^T' o ktÓrpn mowa w ust' 8 stosuje się przepisy usuvry o furansach
publioaych (Dz'U. Nr 151 , poz, |Ż4o z pÓŹn. zm.), doryczące zwrotu dolacji pobrancj w nadmierncj
wysokości'
nr: l7
|0. Zwrol środków, o krÓrym mowa'w ust. 3-8 oastąpi na rrchunęk btnkowy Btbltotęki Narodowej
l030 l0ló 0000 0000 0332 700ó'

Zleceniobiorca powiadomi Zlcceniodawcę na piŚmie lub w formie eleL1ronicznej Da adręs
dokładnej
b'wpjtas@,bn.orBg! o zrłłrocię całoŚci lub częścidofuransowania lub odsętęk wtaz 7. podaniem
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Ztecerrlobiotcs jeot zobowiqlany do przedstawięńa Zlecęniodawcy w terminic do 15 stycznia
Raporlu , nykonaiia w 20lI r. zadinin, sporądzonego według wzoru stanowiącego Załącanik nr 2 do Umoury''
Raport t'owinięn zswięraÓ rozliczenie finansowę oraz cwaltlację realizacji zzdania w oparciu o wskaźniki
rearltatów sporłądzonc w porÓwnaniu do danych zawartych we Wniołku, o ktÓrym mowa w $ l ust. 4 Umowy'
2. Raportz wykoianta w zolt r, zadaniapodpisują osoby uPowaŻ'nione do ręPIozentow8nia Zleceniobiorcy'
Ziwierdzcnle u,ykonancj Umowy. nasąli .ń'wlą zuakieprowan ia prznz Zlęceniodawcę RaPońu, o któryn
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W prz5rpadku wystąpieniu okolięaności, ttore wricJJzliwiają wykonywanie umowy i za które Strony nie
ponoszą odpnwiedzialności umowa możc być rozwiązłna na moęy porozumienia
Sron, w hórym zośtaną
okgślonem'in- skutki furansowe i ewenrualny zwtor dofrna,,sowanis,
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