Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie „Na
wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program
rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st.
Warszawy, Dzielnicy Mokotów”

Umowa wsparcia finansowego dla stowarzyszenia kultury fizycznej
W dniu …………… r. zostaje zawarta umowa pomiędzy:
Mokotowską Fundacją Warszawianka - Wodny Park z siedzibą w Warszawie przy ulicy Merliniego 4,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039836, NIP 521-22-36-916, reprezentowaną przez :

Dariusza Pastora - Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Dotującym,
a
........................... z siedzibą w ………………………….. ul. ……………………, zarejestrowanym ………………….
………………………. w Warszawie, …………………., pod numerem KRS ………………………., NIP ………………………,
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Dotowanym.
o następującej treści:

§1
1.

Dotujący oświadcza, że działając na mocy § 4 ust. 3 lit.c w związku z § 5 Statutu Mokotowskiej
Fundacji Warszawianka Wodny Park oraz uchwały Rady Fundacji nr ………../RF/………... r. z dnia
…………….. r podjętej zgodnie z § 16 pkt.4 Statutu, przekazuje Dotowanemu kwotę pieniężną w
wysokości …………….. zł (słownie: ……………….. złotych 00/100), zwaną ,,Dotacją”, a Dotowany
oświadcza, że niniejszą dotacje przyjmuje.

2.

Dotujący zobowiązuje Dotowanego do przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów działalności
statutowej ………………. z siedzibą w Warszawie przy ul. ……………………., zgodnie z wnioskiem z dnia
…………………r.

3.

Z

otrzymanej

dotacji

mogą

być

pokrywane

………………………………………………………………………………………………

następujące

wydatki:

§2
1.

Dotacja zostanie przekazana przelewem na konto Dotowanego……………………………, w uzgodnionej
ilości transz, w wysokości wskazanej w § 1 pkt.1 w terminie do ……………….. r.

2.

Dotowany

zobowiązany

jest

w

terminie

…………………………………………………………………przekazać

Dotującemu notę księgową wystawioną zgodnie z ust. 5 wraz z dokumentami lub kserokopiami
dokumentów poświadczonymi przez właściwe osoby za zgodność z oryginałami, potwierdzającymi
wykorzystanie dotacji na cele wskazane w § 1 ust. 2 umowy.
3.

Rozliczenie dotacji przez Dotującego nastąpi …………………………………………………………………na podstawie
przedłożonych dokumentów zaświadczających wykorzystanie przekazanej kwoty, zgodnie z § 1 pkt.1
niniejszej umowy.

4.

Z rozliczenia udzielonej dotacji sporządzony zostanie protokół, który Dotowany otrzyma

5.

Notę należy wystawić według następujących zapisów: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny
Park ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, NIP 521-22-36-916.

§3
1.

Dotacja w części niewykorzystanej lub nierozliczonej zgodnie z § 2 ust.2 umowy podlega zwrotowi
Dotującemu w terminie 15 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust.3 niniejszej umowy.

2.

Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust.1 nalicza się odsetki ustawowe począwszy
od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust.1

§4
Dotowany zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z niniejszą dotacją.

§5
1.

Zmiany umowy pod rygorem nieważności powinny nastąpić w formie pisemnej.

2.

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dotującego
i Dotowanego.

……………..………………………..
DOTUJĄCY

……………..………………………..
DOTOWANY

