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UMOWA NR …………………………….
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

zawarta w Łasku w dniu ………………………………., zwana dalej „Umową” pomiędzy:
Gminą Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, reprezentowaną przez:
Gabriela Szkudlarka - Burmistrza Łasku
przy kontrasygnacie Anny Głowińskiej - Skarbnika Gminy
a
1)
2)
3)
4)

………………………………………..…………..…, PESEL: ………….………………………….,
………………………………………..…………..…, PESEL: ………….………………………….,
………………………………………..…………..…, PESEL: ………….………………………….,
………………………………………..…………..…, PESEL: ………….………………………….,
zwaną/ym/ymi
dalej
Odbiorcą
Końcowym,
w
imieniu
których
działa:
………………………………………..…………..…, PESEL: ………….………………………….,

o następującej treści:
I. Definicje
Ilekroć w Umowie mowa jest o:
1. Funduszu – należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
2. Odbiorcy Końcowym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
korzystające z dotacji wyłącznie za pośrednictwem Gminy Łask i realizujące przedsięwzięcia
w budynkach mieszkalnych.
3. Budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek, który przeznaczony jest na cele
mieszkaniowe i nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza.
4. Wniosku o płatność – należy przez to rozumieć wniosek Odbiorcy Końcowego o refundację
poniesionych wydatków.
II.

Wysokość, przeznaczenie i sposób uruchomienia dofinansowania
§1

1. Umowa o udzielenie dotacji celowej zawarta jest na podstawie art. 400a ust.1 pkt 21 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), art.
251 i 252 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz
uchwały nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Gminę Łask Odbiorcy Końcowemu w oparciu
o złożoną deklarację dotacji ze środków budżetu Gminy Łask na zadanie obejmujące likwidację
lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpienie go przez Nowe źródło ciepła
o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła o mocy nie większej niż …….kW
zasilanego ……………………………… (sprawność pieca na paliwo stałe nie mniejsza niż 85%).
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 wypłacona zostanie w formie refundacji do zadeklarowanej kwoty
……………….………. zł (słownie złotych: …………………………………………..), jednak w
wysokości nie wyższej niż 40% wartości kosztu kwalifikowanego Zadania (wysokość dotacji
na wykonanie przedmiotu Umowy przez Odbiorcę Końcowego nie może przekroczyć progów
określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji oraz uchwale nr XXXIII/350/2017 Rady
Miejskiej w Łasku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania
służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach
2017-2018).
4. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) będą kwalifikowane zgodnie z zapisami
§ 2 ust. 3 pkt. 2 „Katalogu kwalifikowania kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków
WFOŚiGW w Łodzi”.
5. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Łasku wniosku
o rozliczenie dotacji w terminie 30 dni od zakończenia realizowanego przez niego przedmiotu
Umowy.
§2
Przekazanie Odbiorcy Końcowemu dotacji nastąpi po weryfikacji przez Urząd Miejski w Łasku
prawidłowego rozliczenia Zadania w ciągu 21 dni od daty przedstawienia przez niego dokumentów
uprawniających do uzyskania dotacji pod warunkiem posiadania przez Gminę środków z dotacji
udzielonej Gminie Łask przez Fundusz, a w przypadku przedstawienia przed Odbiorcę Końcowego
dokumentów uprawniających do refundacji poniesionych kosztów przed uzyskaniem przez Gminę
środków bieg ww. terminu rozpoczyna się od dnia wpływu środków na rachunek Gminy.
2. Wypłata dofinansowania nastąpi po:
1) złożeniu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami,
2) stwierdzeniu przez Gminę Łask terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,
3) spełnieniu przez Odbiorcę Końcowego warunków, o których mowa w uchwale nr
XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.
3. W rozliczeniu uwzględnione będą tylko rachunki/faktury wystawione na Odbiorców Końcowych
realizowanego Zadania, które zostały zapłacone w okresie kwalifikowania wydatków.
4. Data obciążenia rachunku bankowego Gminy Łask przelewem środków na rachunek wskazany przez
Odbiorcę Końcowego traktowana będzie jako data zrealizowania wypłaty dotacji.
1.

§3
1. Odbiorca Końcowy, na każde wezwanie Gminy Łask, zobowiązany jest do niezwłocznego
przedłożenia potwierdzonych oryginałów rachunków/faktur wraz z dowodami ich zapłaty.
2. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przy realizacji
przedmiotu Umowy, Gmina Łask może wstrzymać przekazanie dofinansowania do czasu
wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków
kwalifikowalnych w ramach Zadania.
3. Wydatki poniesione w związku z naruszeniem prawa lub postanowień niniejszej Umowy Gmina
Łask uznaje za niekwalifikowalne.
4. Niewypełnienie przez Odbiorcę Końcowego zobowiązań, tj.:
a) nieterminowe realizowanie przedmiotu Umowy,
b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
skutkować będzie koniecznością sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy zawartej między
Gminą Łask a Funduszem w dniu 23.08.2017 r. nr 263/OA/D/2017, a kosztem aneksu, którego
wysokość wskazuje Tabela opłat i kar umownych Funduszu, obciążony zostanie Odbiorca Końcowy.
III.

Zobowiązania Odbiorcy Końcowego
§4

1. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do zrealizowania Zadania z należytą starannością, zgodnie
z uchwałą nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018, Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa
krajowego, w tym do:
1) wykonania pełnego zakresu rzeczowego Zadania - zgodnie ze złożoną deklaracją;
2) przestrzegania terminowej realizacji Zadania oraz osiągnięcia planowanych efektów;
3) przeznaczenia kwoty Dotacji wyłącznie na dofinansowanie Zadania, wskazanego w § 1 ust. 1;

Strona 2 z 6

-wzór-

dołożenia należytej staranności, aby wszelkie przekazywane dane finansowe były zgodne
z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie;
5) zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowanych niezbędnych do
realizacji Zadania;
6) udzielania na żądanie Gminy Łask wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących
realizowanego Zadania;
7) umożliwienia Gminie Łask i Funduszowi dostępu do miejsc realizacji Zadania w celu
przeprowadzania kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji;
8) zapewnienia możliwości udziału przedstawicieli Gminy Łask i Funduszu w podsumowaniu
Zadania;
9) przedstawienia końcowego rozliczenia Zadania w terminie do dnia ………………, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 5;
10) zapewnienia, iż dotacją objęte będą tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz
pierwszy, spełniające warunki wskazane w Programie Ograniczania Niskiej Emisji, oraz
nastąpi trwała likwidacja dotychczasowego lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem
stałym;
11) zobowiązania do stosowania paliwa właściwego dla danego rodzaju nowego kotła;
12) sporządzenia przy udziale przedstawiciela Gminy Łask oddzielnego protokolarnego
potwierdzenia likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym oraz
zamontowania i uruchomienia Nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła;
13) dokonania wyboru Wykonawców zadania lub Dostawców dóbr i usług z zachowaniem
przepisów o zamówieniach publicznych, a gdy ustawa Prawo zamówień publicznych nie
znajduje zastosowania z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji,
przejrzystości i jawności;
14) informowania Gminy Łask w trakcie trwania Umowy oraz w okresie trwałości Zadania o:
a)
zmianach organizacyjno-prawnych mających wpływ na realizację niniejszej Umowy,
b)
zmianie adresu oraz zmianie numeru wyodrębnionego rachunku bankowego lub jego
likwidacji,
c)
uzyskaniu, po zawarciu niniejszej Umowy, dofinansowania Zadania lub
któregokolwiek z jego elementów, ze środków Unii Europejskiej, bądź innych źródeł,
w tym o ich wysokości oraz ustanowionych formach zabezpieczeń,
d)
zmianach, które mogą doprowadzić do finansowania Zadania z innych źródeł,
w zakresie objętym dofinansowaniem,
e)
wszelkich okolicznościach zaistniałych u Odbiorcy Końcowego mogących mieć wpływ
na wysokość kwoty dotacji lub skutkujących niezgodnością z zasadami Programu,
niezwłocznie po ich wystąpieniu jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych.
2. Odbiorca Końcowy wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Łask i Funduszu
lub w mediach informacji o udzielanym dofinansowaniu.
3. Odbiorca Końcowy ponosi odpowiedzialność za utrzymanie przez Odbiorcę Końcowego trwałości
Zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty sporządzenia protokołu zbiorczego
potwierdzającego zakończenie realizacji Zadania przez wszystkich Odbiorców Końcowych o
terminie nie późniejszym niż 15.10.2018 r.
4. Przez trwałość Zadania rozumie się w szczególności:
1) zachowanie efektu rzeczowego tj. nie zbywanie środków trwałych, których zakup/
wytworzenie zostały objęte dotacją ze środków Funduszu na podstawie niniejszej Umowy;
2) utrzymanie efektu ekologicznego;
3) nie poddawanie Zadania istotnej zmianie mającej wpływ na jego charakter, cele lub warunki
realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów,
a w konsekwencji do braku możliwości finansowania Zadania w ramach niniejszej Umowy.
4)

IV.

Zwrot dotacji i wypowiedzenie Umowy
§5

1. Gmina Łask może wypowiedzieć Umowę w całości lub części i żądać natychmiastowego zwrotu
wypłaconych kwot wraz z odsetkami liczonymi według stopy odsetek jak od zaległości
podatkowych, aktualnej na dzień wypowiedzenia w przypadku gdy:
1)
Odbiorca Końcowy nie złoży wszystkich dokumentów lub złoży fałszywe dokumenty
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stanowiące podstawę wypłaty dotacji;
Odbiorca Końcowy nie dotrzyma warunków obowiązujących w okresie trwałości Zadania;
dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
dotacja lub jej część została wykorzystana z naruszeniem procedur obowiązujących przy
realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji;
5)
Odbiorca Końcowy nie ureguluje w terminie wskazanym przez Gminę Łask opłat lub kar,
wynikających z niniejszej Umowy i określonych w Tabeli opłat i kar umownych Funduszu;
6)
sąd prawomocnie orzekł o nieważności Umowy lub o nieważności jej zmiany;
7)
renegocjacje warunków Umowy, z przyczyn spowodowanych przez Odbiorcę Końcowego,
trwają dłużej niż 20 dni;
8)
Odbiorca Końcowy nie spełnił innych warunków określonych w Umowie, w tym nie
utrzyma trwałości Zadania.
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Gmina Łask określa kwotę do
zwrotu biorąc pod uwagę wagę stwierdzonego naruszenia.
W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, kwota Dotacji
(w całości lub w części) podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi według stopy odsetek jak
od zaległości podatkowych, aktualnej na dzień wypowiedzenia. Okres naliczania odsetek liczony
jest od dnia wypłaty Dotacji Gminie Łask przez Fundusz, do dnia uznania jej kwotą rachunku
Funduszu.
W sytuacji, gdy w okresie wypowiedzenia, Odbiorca Końcowy nie spłaci dobrowolnie należności
wynikających z niniejszej Umowy, Gminie Łask przysługuje prawo do ich dochodzenia z majątku
Odbiorcy Końcowego.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Gminę w razie, gdy Odbiorca Końcowy nie zakończył
Zadania w planowanym terminie i gdy nie osiągnął zaplanowanych efektów rzeczowych lub
ekologicznych.
Rozwiązanie Umowy następuje po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Odbiorcy
Końcowemu pisma w sprawie dokonania jej wypowiedzenia.
Należności wobec Gminy Łask pokrywane są w następującej kolejności:
1) koszty windykacji;
2) opłaty i kary;
3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
4) kapitał.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, Odbiorcy Końcowemu nie
przysługuje odszkodowanie.
2)
3)
4)

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

V. Opłaty i kary
§6
Wysokość opłat i kar związanych z realizacją umowy określa Tabela opłat i kar umownych, o której
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1lit. b Umowy.
VI. Renegocjacje warunków Umowy
§7
1. Dopuszcza się możliwość renegocjacji zapisów Umowy w razie wystąpienia okoliczności
zmieniających warunki realizacji Zadania, na które Strony, pomimo zachowania należytej
staranności, nie miały wpływu.
2. Wnioski w sprawie zmian terminów objętych Umową winny być składane do Gminy Łask nie
później niż na 28 dni kalendarzowych przed ich upływem, pod rygorem ich nieuwzględnienia, co
może skutkować możliwością wypowiedzenia przez Gminę Łask Umowy, zgodnie
z postanowieniami § 6.
VII. Oświadczenia Odbiorcy Końcowego
§8
1. Odbiorca Końcowy oświadcza, że:
1)
zapoznał się z obowiązującymi na dzień zawarcia Umowy:
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a) uchwałą nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 20172018,
b) Tabelą opłat i kar umownych Funduszu,
c) Programem Ograniczania Niskiej Emisji Funduszu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
2)
zapewnił wymagany wkład własny na realizację Zadania;
3)
wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane do Gminy Łask są
prawdziwe i kompletne;
4)
zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania
w formie Dotacji nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej;
5)
otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania w formie Dotacji nie stanowi
pomocy de minimis;
6)
dysponuje prawem własności do Budynku mieszkalnego i posiada zgodę pozostałych
współwłaścicieli;
7)
uzyskał wymagane prawem zgody upoważniające do rozpoczęcia realizacji zadania
obejmujące likwidację lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpienie
go przez Nowe źródło ciepła.
2. Odbiorca Końcowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w Deklaracji i niniejszej umowie na potrzeby prowadzenia zadania pn. Program ograniczenia niskiej
emisji w Łasku realizowanego w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922
ze zm.).
VIII.

Postanowienia końcowe
§9

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy ponosi Odbiorca Końcowy.
2. Osoby wskazane do kontaktu oraz upoważnione do udzielania informacji o przebiegu realizacji
Zadania:
1) ze strony Gminy Łask – ……………………………..;
2) ze strony Odbiorca Końcowego ………………………………………………...
3. Strony ustalają jako adresy do doręczeń:
1) Gmina Łask: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;
2) Odbiorca Końcowy: ……………………………………………………………………..
4. Strony oświadczają, iż:
1) rachunek bankowy Odbiorcy Końcowego dla potrzeb przekazywania dotacji jest prowadzony
przez bank ….…………………………………………………………………………………..,
o numerze ………………………………………………………………..……………………...,
2) rachunek bankowy Gminy Łask stanowi rachunek prowadzony przez Bank PEKAO S.A.
I O/Łask, o numerze 20 1240 3288 1111 0010 7452 1530.
5. Gmina Łask nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w związku z niepoinformowaniem
przez Odbiorcę Końcowego o zmianie adresu lub numeru rachunku bankowego.
6. W sytuacji niepoinformowania Gminy Łask o zmianie adresu Odbiorcy Końcowego wszelka
korespondencja wysyłana na ostatnio wskazany adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
7. Złożenie przez Odbiorcę Końcowego nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń traktowane jest
jako niedotrzymanie warunków zawartej z Gminą Łask Umowy.
8. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki pisemnych odpowiedzi na wszelkie
wzajemne pisemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
9. Odbiorca Końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją Zadania.
10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie zapisy Programu
Ograniczania Niskiej Emisji Funduszu oraz uchwały nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie
powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Strona 5 z 6

-wzór-

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018,
a w sytuacjach nieuregulowanych w ww. dokumentach odpowiednie przepisy ustawy o finansach
publicznych, Prawa ochrony środowiska oraz Kodeksu cywilnego.
11. Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygały sądy z siedzibą właściwą
dla siedziby Gminy Łask.
12. Umowa wygaśnie po wypełnieniu wszystkich zapisanych w niej zobowiązań Stron, w tym
po całkowitym rozliczeniu Zadania pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu
osiągniętego efektu ekologicznego i zachowania trwałości projektu wynikającego z umowy nr
………………………………………….. z dnia …………………… Gminy Łask z Funduszem,
o czym Odbiorca Końcowy zostanie poinformowany.
13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
14. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
15. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Odbiorca Końcowy

Gmina Łask

Spis załączników:
1. Oświadczenie współwłaściciela ……………………………………………………….,
2. Oświadczenie współwłaściciela ……………………………………………………….,
3. Oświadczenie współwłaściciela ………………………………………………………..

Strona 6 z 6

