
                                                                                                                                                            Załącznik nr 3 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu …………………………, pomiędzy 

gminą Więcbork – jednostką organizacyjną gminy: Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, w imieniu której działa: 

1. Dyrektor Ośrodka - Pan Tomasz Siekierka 

2. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Ośrodka – Pani Anny Suder   

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym/ą przez ………………………………………………., 

zwanym/ą w dalszej części Oferentem 

 

§ 1 

Porozumienie dotyczy dofinansowania realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania 

……………… zgodnie ze złożoną ofertą w dniu ………………………….. 

§ 2 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje dofinansowanie na realizację 

zadania pod nazwą w łącznej kwocie …………………….. (słownie: 

………………………………………………………..…….)z przeznaczeniem na: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Podstawą poniesienia kosztów w ramach przyznanego dofinansowania będzie 

faktura/rachunek wystawiony na Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                            

ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, NIP 561 13 29 861. 

3. Płatność dokonywana będzie przelewem. 

4. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania terminowości dostarczenia rachunku/ faktury 

do siedziby tut. ośrodka (należy zwrócić uwagę na zachowanie terminu płatności).  

 

 



§ 3 

1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zdania zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. W przypadku gdy Oferent nie wywiąże się z realizacji zadania zobowiązany będzie                     

do zwrotu poniesionych przez MGOPS kosztów związanych z realizacją zadania. 

3. Oferent zobowiązuje się do wykonania sprawozdania z realizacji zadania. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 należy przekazać do siedziby tut ośrodka                         

w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia zadania. 

5. Oferent zobowiązuje się do poinformowania tut. ośrodka w formie pisemnej na 7 dni 

kalendarzowych przed planowaną realizacją zadania o terminie i  miejscu realizowanego zadania. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać w szczególności:  

a) nazwę zadania/programu, 

b) czasookres realizacji zadania/programu, 

c) liczbę osób objętych zadaniem/programem, 

d) założone cele zadania/programu, 

e) zrealizowane cele zadania/programu. 

7. Nie złożenie sprawozdania z realizacji zadania w wyznaczonym terminie skutkować będzie 

brakiem możliwości ubiegania się o udzielenie dofinansowania zadań przez następnych                 

12 miesięcy licząc od dnia, w którym upłynął ostateczny termin złożenia sprawozdania. 

§ 4 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

…………………………………………………………………………..                                                                      ………………………………………………………………….  

      podpis Dyrektora MGOPS                                                        podpis osoby upoważnionej  

       do reprezentowania Oferenta 

  

 

                                                    ……………………………………………………………………………. 

                                                   podpis Głównego Księgowego Ośrodka 

SI 


