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WZÓR Załącznik nr 4 do Regulaminu Inicjatyw Lokalnych

UMOWA NR / .../...
O REALIZACJĘ INICJATYWY LOKALNEJ

zawarta w dniu ............. pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi,  ul.  17 Lipca 27, 41-252 Czeladź, NIP:
………………… reprezentowanym przez:
…………………………….. - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zwany dalej: „Organizatorem”
a

...........................................................
z siedzibą w ..............., reprezentowanym przez:
1. .....................................,
2. ......................................
zwanym dalej „Inicjatorem”

zwanymi dalej Stronami.

§1.

1. Strony zobowiązują się do wspólnej realizacji inicjatywy lokalnej polegającej na ...................
.......................................................
2.  Szczegółowy  zakres  inicjatywy  lokalnej,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  określa  wniosek
stanowiący załącznik nr 1 do umowy,  który stanowi jej  integralną część.  W ramach inicjatywy
lokalnej  Inicjator  podejmie  i  należycie  zrealizuje  wszystkie  działania  określone  wnioskiem  o
inicjatywę lokalną. 
3.  Inicjatywa  współfinasowana  jest  ze  środków  projektu  pn.  "Rynek  –  Nowe  Możliwości"
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4.  Całkowity  koszt  realizacji  inicjatywy  lokalnej  wynosi  ..................  zł
(słownie: .......................................).

§ 2.

Termin realizacji Inicjatywy I wykorzystania dofinansowania ustala się na okres od dnia ............ do 
dnia............

§ 3.

1. Inicjatywa lokalna zostanie wykonana zgodnie z:
a) wnioskiem Inicjatora, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
b) Regulaminem Konkursu na Inicjatywy Lokalne oraz
c)  harmonogramem  i  kosztorysem  opracowanym  wspólnie  przez  Inicjatora  i  Organizatora,
stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Inicjator oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu na Inicjatywy Lokalne. 
2. Propozycje zmian harmonogramu czy kosztorysu,  wymagające zawarcia aneksu do niniejszej
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umowy, o których mowa w punkcie poprzedzającym muszą zostać przedstawione organizatorowi w
formie pisemnej nie później niż na 15 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji Inicjatywy. 
3.  Strony  zobowiązują  się  do  realizacji  inicjatywy  lokalnej  zgodnie  z  celem  określonym
w Regulaminie Konkursu na Inicjatwy Lokalne, o którym mowa w § 3 umowy i na warunkach
określonych niniejszą umową.
4. Inicjator oświadcza, iż posiada środki osobowe, rzeczowe i organizacyjne, a także doświadczenie
niezbędne do należytego zrealizowania inicjatywy. 

§ 4.

1.  Organizator  zobowiązuje  się  wesprzeć  Inicjatora  organizacyjnie  i  merytorycznie  przy
następujących czynnościach:
1) .............................................................................................................
2) ............................................................................................................
5.  Organizator zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące czynności:
1) ............................................................................................................
2) .............................................................................................................

§ 5.

1.  Inicjator  zobowiązuje  się  do  udziału  w  realizacji  inicjatywy  lokalnej  w  zakresie
określonym  we  wniosku  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy.
2.  Inicjator  zobowiązuje  się  świadczyć  pracę  społeczną  ..................  osób,
obejmującą łącznie .................. roboczogodzin, na wykonanie następujących czynności:
1) ............................................................................................................
2) ............................................................................................................
3) ............................................................................................................
stanowiących  łącznie  równowartość..........  zł  (słownie:  .........................................)
3.  Inicjator  zobowiązuje  się,  że  czynności  określone  w  ust.  2  pkt.  ...,  wykonywać
będą wyłącznie osoby o następujących kwalifikacjach:
1) ............................................................................................................
2) ............................................................................................................
4.  Inicjator  zobowiązuje  się  do  następujących  świadczeń  rzeczowych:
1)  ..............................................  –  stanowiących  równowartość  .....................  zł
(słownie:  .................................................................................),
2)  ...............................................  –  stanowiących  równowartość  ...................  zł
(słownie:  .................................................................................).
5.  Inicjator  zobowiązuje  się  wykorzystywać  rzeczy,  o  których  mowa w §  5  ust.  2–3,  zgodnie
z celem, na jaki zostały mu przekazane.

§ 6.

1.  Nadzór  i  kontrolę  nad  realizacją  inicjatywy  lokalnej  sprawuje  Organizator,  pod  kątem
prawidłowości  wykonywania  zobowiązań  umownych  przez  Inicjatora,  w  tym  kontrolę
prawidłowości wykonywania jego wkładu w realizację inicjatywy lokalnej.
2.  Inicjator  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  przekazywania  wszelkiej  dokumentacji
związanej  z  wykonywaniem  jego  wkładu  w  realizację  inicjatywy  lokalnej
do dnia ..........................
3. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, przez osoby wskazane przez Organizatora
w drodze .............................................................
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5.  Kontrola  może  obejmować  ...............................................................
(zakres i czas kontroli określa Organizator)
6.  Kontrolujący  mają  prawo  żądać  od  Inicjatora  udzielenia  ustnie  lub  na  piśmie  informacji
dotyczących  wykonania  jego  wkładu  w  realizację  inicjatywy  lokalnej.
Inicjator,  na  żądanie  kontrolującego  i  w  terminie  przez  niego  określonym,  zobowiązany
jest  dostarczyć  mu  lub  udostępnić  dokumenty  i  inne  nośniki  informacji  oraz  udzielić
wyjaśnień i  informacji  dotyczących wykonywania jego wkładu w realizację inicjatywy lokalnej
7. Organizator ma obowiązek poinformować Inicjatora o wynikach kontroli w formie ustnej lub
pisemnej – wedle swego wyboru.
8.  W  wyniku  ujawnienia  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości  w  wykonywaniu
przez Inicjatora jego wkładu w realizację inicjatywy lokalnej Organizator może wezwać Inicjatora
do usunięcia tych naruszeń we wskazanym przez terminie, nie krótszym jednak niż .................

§ 7.

1. Inicjator ma obowiązek przedłożenia Organizatorowi sprawozdania z wykonania jego wkładu w
realizację inicjatywy lokalnej w terminie 3 dni od dnia zakończenia realizacji  inicjatywy lokalnej.
2.  Sprawozdanie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  sporządzane  jest  według  wzoru,  stanowiącego
załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na Inicjatwy Lokalne. 
3.  Za  dzień  wykonania  przez  Inicjatora  umowy przyjmuje  się  dzień  zaakceptowania  bez  uwag
przez  Organizatora  sprawozdania, o którym mowa w ustępach poprzedzających.

§ 8.

Inicjator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w
tym wyrządzone osobom trzecim.

§ 9.

1.  Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  okolicznościach
mających  wpływ  na  wspólne  realizowanie  inicjatywy  lokalnej.
Osobami  odpowiedzialnymi  za  koordynację  działań  podjętych  przez  Strony,
w związku z realizacją umowy, są:
1) z Organizatora – ...........................................,
2) z ramienia Inicjatora – ........................................
2.  W  zakresie  nieuregulowanym  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  23  kwietnia  1964  r.
–  Kodeks  cywilny,  ustawy  z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych.
3.  Wszelkie  zmiany  umowy,  uzupełnienia  i  oświadczenia  składane  w  związku  z  niniejszą
umową  wymagają  zachowania  formy  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności.  Wszelkie
wątpliwości  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  wyjaśniane  będą  w  formie  pisemnej.
4.  Ewentualne  spory  powstałe  w  związku  z  zawarciem  i  wykonywaniem  niniejszej  umowy
Strony  będą  starały  się  rozstrzygnąć  polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia,
spór  zostanie  poddany  rozstrzygnięciu  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  Organizatora  sądu
powszechnego.

……………………………………... …………………………………..
          data i podpis Inicjatora             data i podpis Organizatora


