
1  
   

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa (wzór) 

 

 

 
 

 Załącznik nr 5 
do Regulaminu Kampanii  

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

 

  

zawarta w dniu 

 

…………………………………………..  

  

pomiędzy 

 

Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem”  

  

reprezentowanym przez  

 

1 ...…………………………………………………………………………… 

 

2 …………………………………………………………………………….. 

 

  

z siedzibą 

 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

 
NIP:  954-277-00-64, 

REGON: 276284638 

  

a 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………… 

1 ...…………………………………………………………………………… 

 

2 …………………………………………………………………………….. 

 

 

zwaną dalej „Gminą"  

  

na podstawie 

 

- art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

869),  

- art.18 pkt 1 lit b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz.512),  

- Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr …… z dnia ….. 

w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy 

rzeczowej w związku z realizacją  kampanii edukacyjno-informacyjnej 

pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

dotycząca 

 

 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie …… w ramach realizacji 

kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać 

SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 
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Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Zasady udzielenia pomocy 

1. Pomoc rzeczowa została przyznana Gminie w związku z zakwalifikowaniem się 

przedszkola/przedszkoli wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, do udziału w kampanii 

edukacyjno–informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 

2. Zasady udziału przedszkola/przedszkoli, dla których Gmina jest organem prowadzącym, 

w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – 

Przedszkolaku złap oddech”, w tym obowiązki placówki określa szczegółowo Regulamin 

kampanii, przyjęty uchwałą Zarządu Nr ….., dostępny na stronie www.bip.slaskie.pl
 1
. 

3. Pomoc rzeczowa zostaje przyznana Gminie w postaci urządzeń: [marka, model] zwanych 

dalej „urządzeniami” lub „oczyszczaczami powietrza”, służących poprawie jakości powietrza 

w przedszkolach, o których mowa w ust. 1 

4. Gmina otrzyma …. sztuk oczyszczaczy powietrza o wartości jednostkowej wynoszącej …. zł 

(słownie:…. (00/100) zł). Łączna wartość przyznanej przez Województwo pomocy rzeczowej 

wynosi ……….…zł (słownie: …. zł  (00/100)).  

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne przekazanie Gminie przez Województwo 

urządzeń wskazanych w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zaś Gmina nieodpłatnie urządzenia 

te przyjmuje wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy.  

2. Województwo przekazuje Gminie urządzenia: 

1) nieodpłatnie na własność z przeznaczeniem doposażenia przedszkola/przedszkoli 

określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

2) do wykorzystania do celów związanych z realizowaną przez przedszkole/przedszkola  

działalnością edukacyjną, w szczególności w zakresie ochrony powietrza. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki stron umowy 

1. Województwo ma prawo podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielonej 

Gminie pomocy rzeczowej, w szczególności jej zakresie, w tym wartości udzielonej pomocy 

rzeczowej, liczbie urządzeń przyznanych bądź dostarczonych Gminie, w tym w podziale 

na przedszkola. 

2. Urządzenia będące przedmiotem pomocy rzeczowej zostaną dostarczone na koszt 

Województwa do siedziby przedszkola/przedszkoli wskazanych w załączniku nr 1 w terminie 

do 17 stycznia 2020 r. 

3. Potwierdzenie odbioru sprzętu odbywa się w formie protokołu odbioru.  

                                                           
1
 Link do opublikowanej uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

http://www.bip.slaskie.pl/
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4. Odbioru urządzenia/urządzeń w imieniu Gminy dokonuje dyrektor właściwego przedszkola. 

5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez osobę, o której mowa w ust. 4 właścicielem 

urządzeń staje się Gmina. 

6. Koszty eksploatacji i ewentualnych napraw urządzeń niepodlegających zasadom określonym 

w karcie gwarancyjnej ponosi przedszkole użytkujące urządzenie lub Gmina. 

7. Gmina zapewnia, że każde wykazane w załączniku nr 1 przedszkole będzie użytkowało 

otrzymane urządzenia przez okres minimum 3 lat od ich odbioru, zgodnie z ich 

przeznaczeniem w salach dydaktycznych poszczególnych oddziałów, a także dbało o ich 

stan techniczny zgodnie z instrukcją użytkowania.  

8. Gmina ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody 

powstałe w związku z otrzymaną pomocą rzeczową. 

9. Gmina zobowiązuje się do należytego i starannego wykonania umowy zgodnie z jej zapisami 

oraz obowiązującym Regulaminem kampanii wskazanym w §1 ust. 2. 

10. Gmina przyjmuje do wiadomości, że przedszkole/przedszkola określone w załączniku nr 1 

do umowy zobowiązane są  do udziału  w kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – 

Przedszkolaku złap oddech” i zapewnia, że każde z przedszkoli przeprowadzi działania 

edukacyjno-informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu kampanii pn.: Opis 

kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, w szczególności: 

1) weźmie udział w konkursie na scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych (zał. nr 3 do 

Regulaminu kampanii) o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską 

emisją, zachowania prozdrowotne; 

2) przeprowadzi zajęcia edukacyjne we wszystkich grupach przedszkolnych
2
, które 

otrzymały oczyszczacze powietrza, o tematyce: ochrona powietrza, smog, walka z niską 

emisją, zachowania prozdrowotne, przy czym zajęcia mogą zostać przeprowadzone 

z wykorzystaniem jednego z 5 nagrodzonych scenariuszy przez Lidera kampanii; 

3) weźmie udział w konkursie na przedstawienie „teatralne” (zał. nr 4 do Regulaminu 

kampanii) o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, 

zachowania prozdrowotne;  

4) przeprowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną wśród rodziców/opiekunów prawnych 

dotyczącą zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ograniczenia niskiej emisji poprzez 

rozpowszechnienie ulotki edukacyjnej na temat stanu jakości powietrza w województwie 

śląskim, wpływie zanieczyszczenia na zdrowie dzieci itp., umieści na terenie 

przedszkola plakat edukacyjno-informacyjny o projekcie 

5) umieści na terenie przedszkola w widocznym dla rodziców/opiekunów prawnych miejscu 

tablicę informującą o stanie jakości powietrza, a następnie będzie ją systematycznie 

użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Gmina  przyjmuje do wiadomości, że każde z przedszkoli określonych w załączniku nr 1 

zobowiązane jest do przekazania Województwu sprawozdania z realizacji zadań w ramach 

kampanii, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, niezwłocznie po 

zakończeniu wszystkich działań, jednakże nie później niż do terminu wskazanego w § 5 

umowy. 

                                                           
2
 Konieczne wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na udział w kampanii 
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12. W sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku wątpliwości do treści sprawozdania lub 

złożeniem sprawozdania po terminie wskazanym w § 5, Województwo ma prawo żądać, aby 

przedszkole lub Gmina w wyznaczonym terminie przedstawiło dodatkowe pisemne 

wyjaśnienia.   

13. Przedmiot pomocy rzeczowej wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem 

postanowień niniejszej umowy podlega zwrotowi do siedziby Województwa na koszt Gminy. 

14. Gmina i przedszkole/przedszkola zakwalifikowane do udziału w kampanii zobowiązują się do 

przestrzegania Regulaminu kampanii, jednocześnie przedszkole/przedszkola dopełnią 

w imieniu Województwa obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych 

osobowych względem nauczycieli/rodziców/opiekunów prawnych i pozyskają zgody na 

rozpowszechnianie ich wizerunku oraz ich dzieci, w szczególności w konkursie na 

przedstawienie. 

 

§ 4 

Informacja i promocja 

1. Gmina zobowiązuje się do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji 

o otrzymanej od Województwa pomocy rzeczowej, w szczególności informacji o liczbie 

otrzymanych oczyszczaczy powietrza z wyszczególnieniem przedszkoli, do których zostały 

one przekazane, a także informacji, iż „oczyszczacze powietrza zostały zakupione 

ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

2. Każde przedszkole wskazane w załączniku nr 1 do umowy posiadające własną stronę 

internetową ma obowiązek zamieszczenia na tej stronie informacji o udzieleniu przez 

Województwo Śląskie pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza, wskazaniu 

liczby otrzymanych przez dane przedszkole oczyszczaczy oraz poinformowania w treści 

komunikatu, iż „oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa 

Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - 

Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

3.  Po podpisaniu umowy Województwo udostępni Gminie i przedszkolu/przedszkolom logotypy 

do wykorzystania w komunikatach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

§ 5 

Termin realizacji 

Zobowiązania Stron wynikające z niniejszej Umowy zostaną wykonane w terminach określonych 

w obowiązującym Regulaminie jednakże nie później niż do 15 lipca 2020 r. 

§ 6 

Komunikacja 

1. Korespondencja pomiędzy stronami będzie prowadzona z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej na następujące adresy: 
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1) ze strony Województwa……………………………………………..…..……...…(2 adresy), 

2) ze strony Gminy…………………………….……………………...…….………...(2 adresy). 

Korespondencja powinna być przesyłana przez Stronę na wszystkie adresy drugiej Strony 

wskazane powyżej. 

2. Strony wyznaczają do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy następujące osoby do 

kontaktu: 

1) ze strony Województwa…………………….……………………………..………...…(2 os.), 

2) ze strony Gminy……………………………….…………………...…………………...(2 os.). 

 

3. Gmina będzie współpracowała z Województwem na każdym etapie wykonywania umowy. 

 

4. Na żądanie Województwa Gmina udzieli odpowiedzi na zapytania Województwa w terminie 

wskazanym przez Województwo, nie krótszym niż 2 dni robocze. Województwo 

każdorazowo udzieli odpowiedzi na zapytania Gminy w terminie do 3 dni roboczych od 

otrzymania zapytania. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Województwo może rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku naruszenia jej postanowień, 

w szczególności § 1 ust. 1-2, § 2 ust. 2, § 3 ust. 7, 9 -11, 13  oraz § 4.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Województwo, przyznaną pomoc 

rzeczową uznaje się za nienależnie uzyskaną, co jest równoznaczne z obowiązkiem jej 

zwrotu do siedziby Województwa na koszt Gminy. 

3. Gmina może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nieprzekazania przez Województwo 

oczyszczaczy powietrza w terminie wskazanym w § 3 ust. 2. 

 

4. Uprawnienia Stron wskazane w ust. 1 i 3 wykonuje się poprzez pisemne złożenie 

oświadczenia woli drugiej Stronie. 

 

5. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron,  w szczególności w wyniku 

wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków z niej wynikających. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszystkie wątpliwości związane z interpretacją zapisów Umowy będą rozstrzygane  

w drodze konsultacji pomiędzy Stronami, przy czym decydujące jest tutaj stanowisko 

Województwa. 

3. W przypadku sporów na tle niniejszej umowy właściwym do ich rozpoznania jest sąd 

powszechny ze względu na miejsce siedziby Województwa.  
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1, 2. 

6. Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 Województwo:          Gmina: 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz przedszkoli, którym Województw przyznało oczyszczacze powietrza w ramach 

udzielonej pomocy rzeczowej Gminie ….. 

2. Sprawozdanie placówki z realizacji zadań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pod 
nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

 


