
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.6.2018 
BURMISTRZA GOGOLINA 

 
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 

na proekologiczne 
 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875 i 2232) i § 9 ust. 3 Uchwały nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 
r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie 
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Ustalam wzór umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 
proekologiczne, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Zarządzenia 
Nr Or.I.0050.6.2018 Burmistrza Gogolina  

z dnia 29 stycznia 2018 r. 
UMOWA nr …….. 

dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Gogolinie pomiędzy Gminą Gogolin, w imieniu której działa: 

Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Renaty Hasse, 

zwaną dalej „Gminą” 

a 

…………….…………………………………………………………….., zamieszkałym/ą/z siedzibą w …………………………… 

…………………………………………………………………………….. PESEL ……………………………………………………………….. 

zwanym/ą dalej „Wnioskodawcą”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

Gmina, działając na mocy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519) oraz uchwały Nr  XLIII/351/2017  Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 

r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, udziela Wnioskodawcy dotacji w wysokości 

……………………… zł (słownie:……………………………………….) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym na 

ogrzewanie proekologiczne, tj. ……………………….…………………………, w budynku zlokalizowanym  

w …………………………………………………………………………………………………………. 
 

§ 2 
Warunki 

 

1. Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ustala się od dnia zawarcia umowy do 
dnia…………………. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do: 
1) wykorzystanie dotacji na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1, 
2) dotrzymanie terminów określonych w ust. 1 oraz § 3 ust. 1, 
3) dopełnienie przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, 
4) informowania Gminy o wszelkich zmianach i okolicznościach mających wpływ na wykonanie 

przez Wnioskodawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
5) rozliczenia zadania, w szczególności dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie 

zadania, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
3. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Gogolin 

dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne”. 
 

§ 3 
Rozliczenie dotacji 

 

1. W terminie 14 dnia od dnia zakończenia zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do rozliczenia realizacji zadania. 



2. Rozliczenie zadania polega na przedłożeniu następujących dokumentów: 
1) faktur/rachunków wystawionych na Wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy dotacji, 
2) protokołu odbioru technicznego lub oświadczenie sporządzone przez wykonującego zmianę 

systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłów lub palenisk opalanych 
paliwem stałym, 

3) potwierdzenia zapłaty faktury/rachunku, w przypadku odroczonego terminu płatności, 
4) warunków technicznych na dostawę lub umowę sprzedaży gazu lub energii (jeżeli dotyczy), 
5) certyfikatu CE zamontowanego źródła ciepła. 

3. Wypłata dotacji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia zadania 
wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz po sporządzeniu przez Burmistrza 
Gogolina protokołu potwierdzającego realizację zadania w miejscu inwestycji, przelewem na 
konto wskazane we wniosku. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego rozliczenia zadania Gmina wezwie pisemnie 
Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy przez Gminę  
i odmowy wypłaty przyznanej kwoty dotacji. 

6. W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę nakładów finansowych niższych niż kwota dotacji 
określona w § 1, wysokość dotacji zostanie obniżona na podstawie przedłożonych dokumentów  
o których mowa w ust. 2, tak aby nie przekraczała całkowitego kosztu zakupu urządzenia 
grzewczego.  

§ 4 
Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa może być 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 Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) niewykonania zadania lub niespełnienia przez Wnioskodawcę pozostałych warunków, o 

których mowa w § 2, 
2) niezgodności zakresu faktycznego wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi przez 

Wnioskodawcę przy ubieganiu się o dotację i przy jej rozliczaniu, 
3) uniemożliwienia sporządzenia przez Burmistrza Gogolina protokołu potwierdzającego 

realizację zadania, w miejscu inwestycji, 
4) wskazanym w § 3 ust. 5 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Gminy. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się w formie pisemnej o zmianach danych 

adresowych i innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Uchwały Nr 
XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r., kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o finansach publicznych. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

 

Gmina        Wnioskodawca 

 

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


