Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 1161/2017
Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2017 r.

Umowa nr ……..
o wykonanie Projektu w ramach Programu „Zielone Podwórka”
zawarta w dniu ……..……. w Nysie pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz
zwaną dalej "Gminą"
a …………………………………. reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „Wnioskodawcą"
zwanych dalej łącznie „Stronami”
§ 1.
1. Działając na mocy zarządzenia Nr 1161/2017 Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Zielone Podwórka” Strony postanawiają
wspólnie zrealizować i sfinansować Projekt Wnioskodawcy o nazwie ………………..,
polegający na: …………., realizowany na terenie położonym na działce nr …….. km.
……, o pow. …. m2 w ………, stanowiącym własność/pozostającym w użytkowaniu
wieczystym ……... .
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do współfinansowania zadania w wysokości nie
mniejszej niż 25% kosztów wykonania zadania określonego w ust. 1 powyżej,
w formie wniesienia na rzecz Gminy Nysa darowizny pieniężnej.
3. Planowany koszt wykonania zadania, określony na podstawie kosztorysu,
stanowiącego załącznik do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt 4 Regulaminu
Programu
„Zielone
Podwórka”
wynosi
……….zł
brutto
(słownie:
………………złotych). Planowana wysokość kwotowa udziału po stronie
Wnioskodawcy, stanowiącego 25% kosztu określonego w ust. 3, wynosi: …………. zł
brutto (słownie: ……. złotych).
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty wkładu własnego, o którym mowa
w ust. 4, tytułem darowizny, na rachunek bankowy Gminy Nysa w ING Banku
Śląskim S.A. O/Opole ………….., w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy tj. do dnia …….
5. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminu skutkuje wykluczeniem Projektu
Wnioskodawcy z dalszej realizacji i rozwiązaniem niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wnioskodawcy.
§ 2.
1. Wnioskodawca oświadcza, że do przedłożonej koncepcji zagospodarowania terenu
posiada autorskie prawa majątkowe i przekazuje je nieodpłatnie Gminie.
2. Gmina zobowiązuje się do opracowania niezbędnej dokumentacji oraz do
przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania
realizowanego w ramach Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
oświadcza, że na prowadzone prace zapewni nadzór inwestorski we własnym zakresie.

3. Termin wykonania prac określonych w § 1 ust. 1 zostanie ustalony pomiędzy
wykonawcą robót/usługi a Gminą.
§ 3.
1. Ostateczny koszt wykonania zadania może ulec zmianie i zostanie ustalony po
wykonaniu całości zadania i stanowić będzie podstawę do ostatecznego określenia
wysokości kwotowej wkładu własnego Wnioskodawcy i Gminy. O ostatecznej
wysokości wkładu własnego Wnioskodawca zostanie poinformowany przez Gminę,
niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu zadania z wykonawcą, o którym mowa
w § 2 ust. 3.
2. W przypadku, gdy należność uiszczona przez Wnioskodawcę zgodnie z § 1 ust. 4 i 5
będzie niższa niż ostateczna wysokość wkładu określona zgodnie z ust. 1
Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty różnicy wynikającej z rozliczenia,
o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Gminy Nysa w ING Banku Śląskim
S.A. O/Opole …………………….. w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej
informacji z Gminy.
3. W przypadku, gdy należność uiszczona przez Wnioskodawcę zgodnie z § 1 ust. 4 i 5
będzie wyższa niż ostateczna wysokość wkładu określona zgodnie z ust. 1, udział
procentowy Gminy w kosztach realizacji zadania zostanie pomniejszony o różnicę
wynikającą z rozliczenia, a tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał z tego
tytułu żaden zwrot środków.
§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia jej zawarcia do dnia protokólarnego
zakończenia prac określonych w § 1 ust. 1.
§ 5.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie przekaże Gminie różnicy wynikającej
z rozliczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, Gmina może naliczyć Wnioskodawcy karę
umowną w wysokości 10 % kosztu realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, płatną na konto Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej
informacji z Gminy o naliczeniu kary.
§ 6.
Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki zawarte
w Regulaminie Programu „Zielone Podwórka”, stanowiącym załącznik do zarządzenia
Nr 1161/2017 Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2017 r.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby
Gminy.
3. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Gmina, jeden Wnioskodawca.
Gmina :

Wnioskodawca:

