
UMOWA Nr RR.OŚ.3023.2 ... 2018 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

 

 

zawarta w dniu 23 marca 2018 r w Szczytnie pomiędzy: 

Gminą Szczytno Regon 510743261, NIP: 745-181-12-30, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Szczytno- Sławomira Wojciechowskiego, 

przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Szczytno – Jolanty Godlewskiej  

zwaną dalej „DOTUJĄCYM” 

a 

….……………….., zam. w ………………. przy ul. …………………., PESEL ………………… . 

 

zwanym dalej „DOTOWANYM” 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. DOTUJĄCY działając na podstawie: 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2017, poz.519 z póź. zm.), 

- uchwały Nr XLIII/318/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określania zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie 

Gminy Szczytno,  

udziela DOTOWANEMU na jego wniosek z dnia ………. dotacji celowej na zakup urządzenia 

grzewczego (wyłącznie na zakup samego urządzenia): 

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

w wysokości ……………. zł brutto, słownie: ………….. zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania 

z zakresu ochrony powietrza, zwanego dalej „zadaniem”, w budynku mieszkalnym nr …………… w 

miejscowości …………….. .  

2. DOTOWANY oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, o której mowa w ust. 1 lub ma prawo 

dysponowania nieruchomością i uzyskał zgody wszystkich osób lub podmiotów, których zgoda jest 

wymagana. 

 

§ 2 

1. DOTOWANY zobowiązuje się do : 

1) przeznaczenia dotacji na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust.1,  

2) realizacji zadania, w terminie umożliwiającym rozliczenie udzielnej dotacji zgodnie z umową, 

3) przy realizacji zadania dopełnienia 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, w tym o zbyciu nieruchomości  

w terminie 5 lat od uzyskania dotacji, 

5) likwidacji dotychczasowego urządzenia grzewczego. 

 

§ 3 

1. Zmiana urządzenia grzewczego, o którym mowa w § 1 ust. 1 może być dokonana na mocy porozumienia 

stron w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

2. W przypadku gdy koszt zakupu dotowanego urządzenia grzewczego wzrośnie w stosunku do kosztu 

wskazanego w umowie o dotację – wysokość dotacji pozostaje na poziomie, określonym w umowie. W 

przypadku zmniejszenia się kwoty zakupu dotowanego urządzenia przyznana kwota dotacji ulegnie 

proporcjonalnemu obniżeniu.   

3. Kwotę dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 zdanie drugie ustala DOTUJĄCY. 

 

 

§ 4 

Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek DOTOWANEGO: …………………………………………… 



w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 5 

Rozliczenie dotacji 

1. W terminie 30 dni od wykonania zadania, jednak nie później niż do 31 października 2018 r., 

DOTOWANY przedkłada DOTUJĄCEMU wniosek o rozliczenie dotacji. 

2. Dla potwierdzenia wykonania zadania, w terminie i zakresie zgodnym z niniejszą umową, 

DOTOWANY zobowiązany jest do przedstawienia DOTUJĄCEMU dokumentów potwierdzających 

wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja, dokument potwierdzający likwidacje i utylizację 

zlikwidowanego urządzenia grzewczego.  

3. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz parametrów 

technicznych zakupionych przez DOTOWANEGO urządzeń, DOTUJĄCY zastrzega sobie prawo 

do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania w całości. 

 

§ 6 

Kontrola zadania 

1. DOTUJĄCY sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez DOTOWANEGO, w tym 

wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po 

jego zakończeniu. 

2. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez DOTUJĄCEGO w miejscu realizacji zadania. 

3. DOTOWANY wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionego pracownika 

DOTUJĄCEGO: 

1) w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz  

z wnioskiem o rozliczenie dotacji w terminie do 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji 

o którym mowa w § 5 ust. 1  niniejszej umowy, 

2) na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia wykonania zadania i rozliczenia dotacji. 

 

§ 7 

Zwrot dotacji 

1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku: 

1) zaprzestania używania bądź zmiany zainstalowanego systemu ogrzewania w terminie 5 lat od uzyskania 

dotacji, jeżeli zmiana bądź zaprzestanie korzystania spowodowane zostały przyczynami leżącymi 

po stronie DOTOWANEGO; 

2) zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 w okresie 5 lat od uzyskania dotacji, chyba że nabywca 

tej nieruchomości zobowiąże się do przejęcia praw i obowiązków DOTOWANEGO wynikających z tej 

umowy; 

3) wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych, to jest wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości; 

4) rozwiązania umowy na warunkach określonych w § 8. 

2. Termin zwrotu udzielonej dotacji wynosi do 15 dni liczonych od dnia stwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w ust. 1. 

3. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy DOTUJĄCEGO;  

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub w nadmiernej wysokości, naliczane są odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy 

DOTUJĄCEGO. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, 

za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana przez DOTUJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nienależytego wykonania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego 

zadania lub jego zmiany bez zgody DOTUJĄCEGO, 



2) nieprzedłożenia przez DOTOWANEGO wniosku o rozliczenie dotacji w terminie i na zasadach 

określonych w niniejszej umowie, 

3) odmowy poddania się przez DOTOWANEGO kontroli, 

4) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi przez 

DOTOWANEGO jako załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji, 

5) niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, o ile zmiana terminu nie 

została wprowadzona w drodze aneksu na wniosek DOTOWANEGO złożony najpóźniej na 7 dni przed 

upływem terminu realizacji zadania. 

3. Umowa może być rozwiązana w razie niezachowania warunków umowy, a w szczególności: 

1) wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) niedotrzymania przez DOTOWANEGO terminów określonych w § 5 ust. 1,  

3)  jeżeli DOTOWANY odstąpi od realizacji zadania, na które została przyznana dotacja; 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, niezależnie od rozwiązania umowy, DOTUJĄCY będzie miał 

prawo żądania natychmiastowego zwrotu wypłaconej kwoty dotacji lub jej części, w terminie 15 dni 

od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, oraz naliczenia odsetek w wysokości 

określonej jak dla zalęgłości podatkowych za cały okres dysponowania kwotą dotacji. Zwrot nastąpi na 

rachunek Gminy Szczytno podany przez DOTUJĄCEGO; 

5. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony 

określą w protokole. 

§ 9 

Forma pisemna oświadczeń 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku  

z realizacją zadania będącego przedmiotem umowy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2016,  poz. 1870,  

z późn. zm.). 

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

starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę DOTUJĄCEGO sądu powszechnego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

DOTUJĄCEGO i jeden dla DOTOWANEGO. 

 

 

 

          DOTUJĄCY                                                                                                DOTOWANY 

 


