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Umowa o dofinansowanie dla członka zwyczajnego w ramach Pakietu wsparcia 

dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS 

 

zawarta dnia …………………………………………….. pomiędzy:  

Pomorskim Związkiem Tańca Sportowego 

ul. Ksawerego Dunikowskiego 15A/12, 80-524 Gdańsk 

nr NIP: 9570871297, zwanym dalej także PZTS   

a   

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

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

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

Zwanym/-ą dalej także klubem, łącznie zwanych Stronami,  

o następującej treści:  

Art. 1 1. Pomorski Związek Tańca Sportowego oświadcza, że działając na mocy § 6 i § 7 

Statutu oraz uchwały Zarządu PZTS  ………………… z dnia …………………………………. r., 

przekazuje klubowi kwotę pieniężną w wysokości …… zł (słownie: ……………………złotych 

…/100), zwaną „dotacją", a klub oświadcza, że niniejszą dotację przyjmuje.  

2. PZTS zobowiązuje klub do przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów w ramach Pakietu 

wsparcia dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 

……, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Klub zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki ją 

uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.  

Art. 2 1. Dotacja zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy klubu o nr. 

……………………………………………………………………………………………………, w łącznej wysokości 

wskazanej w § 1 ust. 1 w terminie ……. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

2. Klub oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego  

i zobowiązuje się do utrzymania go nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń  

z PZTS. 

Art. 3 1. Klub zobowiązany jest w terminie do dnia ………………………………. przekazać 

Pomorskiemu Związkowi Tańca Sportowego deklarację rozliczenia środków finansowych wraz 

z rozliczeniem rzeczowo-finansowym.  

2. PZTS ma prawo wezwać klub, aby w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe 

informacje i wyjaśnienia do złożonej deklaracji o której mowa w ust. 1. Nieprzedstawienie w 

zakreślonym terminie dodatkowych informacji może być podstawą do rozwiązania umowy 

przez PZTS z winy klubu.  

Art.  4 1. Przekazane środki finansowe klub zobowiązany jest wykorzystać do dnia zakończenia 

realizacji zadania. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie klub zobowiązany jest zwrócić  

w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w § 3 ust. 1. na rachunek 

bankowy Pomorskiego Związku Tańca Sportowego. 
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Art.  5 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 

wykonywanie umowy.   

2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, skutki finansowe i ewentualny 

zwrot środków finansowych Strony określą w odrębnej umowie.  

Art.  6 1. Klub może odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji przez PZTS, w przypadku 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.  

Art.  7 1. Umowa może być rozwiązana przez PZTS ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku:  

1) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,  

2) przekazania przez klub części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje 

tego niniejsza umowa,  

3) nieprzedłożenia przez klub deklaracji rozliczenia środków finansowych w terminie  

i na zasadach określonych w niniejszej umowie,  

4) podania nieprawdziwych informacji we wniosku o przyznanie dotacji.  

2. PZTS, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, oraz określi termin jej zwrotu oraz nazwę 

i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.  

Art.  8 1. Pomorskiemu Związkowi Tańca Sportowego w trakcie realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania 

zadania przez klub. 

Art.  9 1. Wszelkie zmiany umowy, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą 

umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy Strony będą 

rozstrzygać w drodze mediacji. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Pomorskiego Związku 

Tańca Sportowego.  

3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

       Osoby reprezentujące                                                             Osoby reprezentujące 

Pomorski Związek Tańca Sportowego                                                              Klub 

  

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

 

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

 


