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Załącznik nr 2 

 
UMOWA DAROWIZNY nr ………/FRL/20……… 

 
zawarta w dniu .................................................................. r. w Zawierciu, 
 

pomiędzy: 
 

Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie,  
NIP: 649-226-11-45, KRS: 0000 332 814 reprezentowanym przez Janusza Bieńkowskiego – 
Prezesa 
zwane dalej „Darczyńcą” 
 

a 
 
……………………………………………………………................................................................................................................................,  

z siedzibą …............................................................................................................................................................................................ 

NIP:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..  

reprezentowanym przez:  

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

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

Zwane/ym dalej „Obdarowanym” 

§ 1 
 

Darczyńca w ramach Akcji „Fundusz Rozwoju Lokalnego”, zasilanej przez wpłaty należnego 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazuje darowiznę na rzecz Obdarowanego. 
 

§ 2 
 

Darczyńca przekazuje na rzecz Obdarowanego darowiznę w wysokości ……………………………………….. zł 
(słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………………………..) 
przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej Obdarowanego – zgodnie z regulaminem 
Akcji i w oparciu o art. 4 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).  

§ 3 
 

Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i przeznaczy ją na cele statutowe, w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego. 
1. Obdarowany zobowiązuje się do złożenia Sprawozdania (zał. nr 4) Darczyńcy po wydatkowaniu 

kwoty darowizny do dnia 30.09.20…….r.  
2. Jeśli kwota nie zostanie wydatkowana w w/w terminie Obdarowany zobowiązuje się powiadomić 

o tym Darczyńcę w celu ustalenia nowego, indywidualnego terminu wydatkowania. 
3. Do Sprawozdania należy dołączyć kserokopie dokumentów kosztowych (faktur, rachunków, itp.). 
 

§ 4 
 

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer: 

……………………………………………………………………………………………………….......................,
po podpisaniu umowy przez obie strony.  

§ 5 
 

1.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Darczyńcy.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
5. Stwierdzenie nieważności jednego z przepisów niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej 

umowy. W miejsce regulacji nieważnych wchodzą odpowiednie przepisy prawa.  
 

 
 

 
 
 
 

……………………………………                                                            …………………………………………… 
Darczyńca                                                                                                 Obdarowany 
 
 
 
 

 

 


