
UMOWA DOTACJI 

Nr ................................................ 

 

zawarta w dniu ..................................... roku pomiędzy: Gminą miejską Wągrowiec z siedzibą 

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, NIP 766-19-72-436 reprezentowaną przez 

Jarosława Berendta – Burmistrza Miasta Wągrowca 

zwanym dalej „Dotującym”, 

a 

............................................................, zamieszkałym ................................................................, 

PESEL ……………………………… 

zwanym dalej „Dotowanym”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Dotujący działając na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 

799 z późn. zm. ), 

 

2) uchwały Nr XX1/163/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w 

ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu, 

 

udziela Dotowanemu dotacji celowej w wysokości ……… zł. brutto  na dofinansowanie 

kosztów realizacji zadania z zakresu ochrony powietrza, zwanego dalej „zadaniem”, 

polegającego na wymianie źródła ciepła na terenie nieruchomości położonej w Wągrowcu 

przy ul. ………………………………dz. ewidencyjna nr…………………… 

 

2. Dotowany oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, o której 

mowa w ust. 1, położonej w Wągrowcu przy ulicy …………………………………………., 

działka ewidencyjna nr …………… 

 

§ 2 

Obowiązki Dotowanego 

 

1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania udzielonej mu dotacji zgodnie z celem na jaki 

ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową oraz załącznikiem nr 1 do uchwały 

Nr XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach 

zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu. 

2. Termin realizacji zadania: 

rozpoczęcie………………………………………. 



zakończenie……………………………………… 

rozliczenie……………………………………….. 

3. Dotowany zobowiązuje się do : 

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

2) dotrzymania terminów określonych w § 2 ust. 2; 

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; 

5) rozliczenia dotacji; 

4. Dopuszcza się przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, za zgodą Dotującego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 

5. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją zadania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość, za zgodą 

Dotującego, zmiany zakresu rzeczowego i warunków realizacji zadania pod warunkiem 

zachowania przez Dotowanego celu zadania zawartego we wniosku o udzielenie dotacji. 

W takim przypadku wysokość przyznanej kwoty dotacji, o której mowa w umowie nie 

ulegnie zmianie. 

7. Zmiana zakresu zadania, o której mowa w ust. 6, nie ma wpływu na ocenę wniosku przez 

Komisję wyboru wniosków o udzielenie dotacji i dla swej ważności wymaga formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

8. Dotowany ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania objętego dotacją. 

 

§ 3 

Rozliczenie dotacji 

 

1. Dotację należy wykorzystać i rozliczyć w terminach wskazanych w § 2 ust. 2. 

2. Do rozliczenia dotacji Dotowany zobowiązany jest złożyć wniosek o rozliczenie dotacji 

na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 

3. Przy rozliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione 

przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków 

prawidłowo wystawionych na Wnioskodawcę, przy zachowaniu limitu dofinansowania. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, Gmina wezwie 

pisemnie Dotowanego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

5. Nie zastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy wypłaty przyznanej 

kwoty dotacji. 

6. W przypadku nie złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji , 

dotacja nie będzie wypłacona, a umowa dotacji wygasa. 

7. Wypłata dotacji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o 

wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych za wykonane zadanie 

przelewem na konto bankowe Dotowanego w banku ….................. nr 

konta............................ 



§ 4 

Kontrola zadania 

 

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego,  

w tym wydatkowania przyznanej dotacji. 

2. Przedstawiciele Gminy mają możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania 

inwestycyjnego zarówno przed, w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w 

ciągu pięciu lat od dnia jej otrzymania. 

3. Dotowany wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionego 

pracownika Gminy w zakresie: 

a) zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi 

wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji w terminie do 5 lat, licząc od daty otrzymania 

dotacji, 

b) na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia wykonania zadania  

i rozliczenia dotacji. 

 

§ 5 

Zwrot udzielonej dotacji i naliczanie odsetek 

 

1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na następujących zasadach w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

a) odmowy przeprowadzenia kontroli osobom upoważnionym przez Gminę w okresie 

do 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy, 

b) zaprzestania używania pieca centralnego ogrzewania, na który otrzymano dotację, 

c) wykorzystania dotacji niezgodne z przeznaczeniem, pobrania nienależnego lub w 

nadmiernej wysokości 

2. Termin zwrotu udzielonej dotacji: w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy. 

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczane są 

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na 

rachunek bankowy Gminy. 

 

§ 6 

Wypowiedzenie umowy 

 

1. Dotujący może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku, gdy: 

a) wykorzystanie dotacji lub jej części jest niezgodne z przeznaczeniem określonym w 

umowie dotacji, w szczególności z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do 

Uchwały Nr XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2020 r., lub 

wnioskiem o dofinansowanie; 

b) Dotowany odstąpił od realizacji przedsięwzięcia, na które dotacja została udzielona; 



c) w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie osiągnięto efektu rzeczowego w terminie 

określonym w umowie dotacji; 

d) Dotowany odmówił poddania się wizytacji końcowej, kontroli lub realizacji 

związanych z nią obowiązków; 

e) wyniki kontroli wskazują na niezgodny z umową przebieg realizacji przedsięwzięcia; 

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Dotowany zobowiązany jest do zwrotu 

dotacji wraz z odsetkami ustawowymi. 

3. Dotowanemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 – dniowego 

okresu wypowiedzenia pod warunkiem zwrotu przed upływem okresu wypowiedzenia 

otrzymanych kwot dotacji wraz z odsetkami ustawowym, naliczonymi od dnia 

przekazania środków na rzecz Dotowanego. 

4. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

§ 7 

Wypowiedzenie umowy 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy 

uwzględnieniu słusznych interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, sprawy 

sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu właściwego dla miejsca siedziby Dotującego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

DOTUJĄCY                                                                              DOTOWANY 


