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Załącznik nr 5 
do Zarządzenia nr  
Wójta Gminy Bierawa 
z dnia  

 

UMOWA DOTACJI NR ……………….  

  

zawarta w dniu ………………..…. pomiędzy  Gminą Bierawa, w imieniu której działa:  

………………………………………………,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Sybilii Pawliczek - Kubickiej   

- zwaną dalej „DOTUJĄCYM”  

a ……………………………………………………...….. zamieszkałym/ą  

w ………………………………………….……………... zwanym/ą dalej „DOTOWANYM”.  

 

§ 1. Dotujący, działając na mocy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz uchwały nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 

21 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji 

kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”, udziela się Dotowanemu na 

jego wniosek z dnia ……..………… dotacji w wysokości ……..………….. zł (słownie: …………………….. 

złotych), stanowiącej nie więcej niż 67% wydatków kwalifikowalnych, z przeznaczeniem na zmianę 

systemu ogrzewania na proekologiczny polegającego na: …………………………………………………………….. .  

 

§ 2.1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy Inwestora  z Gminą Bierawa 

do dnia ………………………………………………………….…………………….…. ……. 

2. Dotowany zobowiązuje się do:  

1) wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1;  

2) dotrzymania terminów określonych w ust. 1 oraz § 3 ust. 1;  

3) dopełnienia przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa;  

4) informowania Dotującego o wszelkich zmianach i okolicznościach mających wpływ na 

wykonanie przez Dotowanego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;  

5) rozliczenia zadania, w szczególności dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie 

zadania, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

6) dokonania wyboru wykonawcy lub dostawcy materiałów, urządzeń bądź usług zgodnie  

z zasadami uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz zasadą celowego, 

racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków. 

3. Dotowany oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków 

refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina - poprawa  
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efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”, stanowiącym 

załącznik do uchwały wskazanej w § 1 umowy.  

§ 3.1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania, wskazanego w § 2 ust. 1, Dotowany 

zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w sposób określony w ust. 2-7.  

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające 

wykonanie zadania, w terminie i zakresie zgodnym z niniejszą umową, tj. ………………………………………… 

3. Dla potwierdzenia poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, Dotowany 

przedłoży oryginały prawidłowo wystawionych na Dotowanego faktur VAT/rachunków zawierających  

w szczególności:  

1) datę sprzedaży i wystawienia faktury VAT/rachunku, w terminie realizacji zadania 

określonym  w § 2 ust. 1, tj. nie wcześniejszą niż data podpisania umowy Inwestora  

z Gminą Bierawa i nie późniejszą, niż termin końcowy wykonania zadania;  

2) nazwę towaru i/lub wykonanej usługi, jeżeli podlega dofinansowaniu;  

3) wartość brutto zakupionego urządzenia i/lub wykonanej usługi, jeżeli podlega 

dofinansowaniu.  

4. Wypłata dotacji nastąpi w terminie do 90 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia 

dotacji wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 2 i ust. 3, przelewem na konto 

bankowe o nr ...............................…….…… . 

5. W przypadku poniesienia przez Dotowanego nakładów finansowych niższych niż kwota 

dotacji określona w § 1, wysokość dotacji zostanie obniżona na podstawie przedłożonych 

dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, tak aby wysokość dotacji odpowiadała 

postanowieniom określonym w § 10 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji 

kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”. 

6. W przypadku złożenia niekompletnego rozliczenia dotacji, Dotujący wezwie pisemnie 

Dotowanego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

7. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy przez 

Dotującego  i odmowy wypłaty przyznanej kwoty dotacji.  

§ 4.1. Dotujący wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez Dotującego w zakresie:  

1) sposobu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 tzn. zgodności realizacji zadania  

z zapisami umowy oraz jakości realizacji zadania;  

2) gospodarowania przekazaną kwotą dotacji, o której mowa w § 1.  

2. Kontrola może być przeprowadzona przez Dotującego lub osobę przez niego 

upoważnioną, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz 

innych organów, których zasadność wynika z realizacji projektu, w szczególności w przypadku 

powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizacji zadania na każdym etapie realizacji  
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zadania oraz w terminie do 5 lat od daty końcowej na rzecz Beneficjenta (Gminy Bierawa).  

O terminie zakończenia biegu terminu trwałości projektu, dotowany zostanie poinformowany 

odrębnym pismem. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który należy przedłożyć Wójtowi 

Gminy Bierawa.  

§ 5.1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.  

2. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku:  

1) wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy;  

2) niewykonania zadania lub niespełnienia przez Dotowanego pozostałych warunków,  

o których mowa w § 2;  

3) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4;  

4) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi przez 

Dotowanego przy ubieganiu się o dotację i przy jej rozliczaniu;   

5) wskazanym w § 3 ust. 7.  

§ 6.1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku:  

1) stwierdzenia jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 1;  

2) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4;  

3) zmiany zainstalowanego systemu ogrzewania, na który została udzielona dotacja,  

w terminie 5 lat  od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (Gminy Bierawa),  

w szczególności w razie jego usunięcia, zainstalowania innego źródła c.o., bądź zaniechania 

korzystania z ogrzewania proekologicznego. O terminie zakończenia biegu terminu, 

dotowany zostanie poinformowany odrębnym pismem 

2. Zwrot dotacji nastąpi na rachunek bankowy Dotującego o nr 25 1240 1659 1111 0000 2591 

9936 terminie 15 dni od stwierdzenia okoliczności, o których  mowa w ust. 1, wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi  na zasadach określonych  

w ustawie o finansach publicznych.  

 

§ 7. Dotowany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dotującego danych - dotyczących 

Dotowanego oraz zawartych przez niego z Dotującym umów - do celów statystycznych.  

§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz przepisy powołane w § 1 niniejszej umowy.  

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§10. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Dotującego.  
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§ 11. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją zadania.  

§ 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

każdy stanowi dowód jej zawarcia, dwa egzemplarze otrzymuje Dotujący, a jeden egzemplarz 

Dotowany.   

  

 DOTUJĄCY:                DOTOWANY:  

  

  

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY:  


