
Załącznik nr 1 
do Regulaminu udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła 
centralnego ogrzewania w ramach 
poprawy jakości powietrza na 
terenie Gminy Nieporęt 
uchwalonego uchwałą 
Nr XLVI/78/2017 Rady Gminy 
Nieporęt z dnia 28.09.2017 r. 

 
                                                                                                                         
 

UMOWA O DOTACJ Ę  NR ............... 
 
Zawarta w dniu ............................................roku pomiędzy: 
1. Gminą Nieporęt z siedzibą pod adresem ...................................................................................... 
NIP ....................................., zwaną dalej „Dotującym”, reprezentowaną przez:  
- ........................................................................................... - Wójta Gminy Nieporęt 
 
a 
2. .................................................................................., zwanym dalej „Dotowanym” 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
zwanych dalej łącznie ,,Stronami”. 

§ 1. 
 
1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej ,,Umową, w oparciu o uchwałę nr ........................ 
Rady Gminy z dnia ............................. w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza 
na terenie Gminy Nieporęt, Dotujący udziela Dotowanemu dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów modernizacji systemu ogrzewania - obejmującej wymianę źródeł ciepła centralnego 
ogrzewania, zwanej dalej ,,Dotacją”. 
2. Dotacja będzie przeznaczona na: 
1) wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na nowy kocioł zasilany gazem lub biomasą *, 
2) wymianę kotła zasilanego paliwem gazowym, który był użytkowany w tym budynku przed 
    1 stycznia 2017r., przez co najmniej 10 lat, na nowy kocioł na paliwo gazowe *, 
3) wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na kocioł zasilany gazem wraz z budową instalacji 
    gazowej*, 
zwaną dalej ,,zadaniem”. 
 

§ 2. 
 
1. Dotowany oświadcza, że: 

1) przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych, wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, 
2) zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie Dotacji oraz zasadami 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego 
ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt określonymi 
uchwałą Nr  ............................... Rady Gminy Nieporęt z dnia ....................................................w 
Regulaminie stanowiącym załącznik do tej uchwały 

2. Ewentualne przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności  Dotowanego wynikających z Umowy 
wymaga uprzedniej zgody Dotującej/Gminy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
____________________ 
* - niepotrzebne skreślić 



3. Dotowany  ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w 
związku z realizacją zadania. 
4. Udzielona Dotacja jest/nie jest* pomocą publiczną de minimis zgodnie z warunkami określonymi 
w ............................................................................................... nr ...................... z dnia 
.................................................. r. w sprawie ...................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
5. Dotowany wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Gminę w dowolnej formie w prasie, radiu, 
telewizji, internecie oraz innych publikatorach adresu przeprowadzenia inwestycji, przedmiotu i 
celu, na który przyznano środki oraz informacji o wysokości przyznanych środków. Wymienione 
powyżej dane będą rozpowszechniane wyłącznie dla celów informacyjnych i statystycznych. 
Dotowany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dotującego jego danych osobowych w związku z 
realizacją Umowy.   
 

§ 3. 
Termin realizacji zadania i rozliczenia Dotacji ustala się od dnia zawarcia Umowy do dnia 
............................................ roku. 

§ 4. 
 
Wysokość udzielonej Dotacji wynosi ................................ (słownie ................................................... 
............................................................................................................................................................). 
 

§ 5. 
1. Po wykonaniu zadania Dotowany przedłoży Wójtowi Gminy Nieporęt na adres: Urzędu  Gminy 
Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, wniosek o wypłatę Dotacji złożony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do Umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-6 
Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła 
centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt lub 
kopiami tych dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Dotującego (za 
okazaniem oryginałów do wglądu), w terminie nie później niż do końca listopada roku, w którym 
zawarto Umowę. 
2. Wypłata Dotacji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o wypłatę 
dotacji wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych za wykonane zadania przelewem na konto 
bankowe Dotowanego w banku ............................................................................................................ 
nr konta ................................................................................................................................................. 
3. W  przypadku   złożenia   niekompletnego   wniosku   o   rozliczenie   dotacji,   Gmina   wezwie 
pisemnie Dotowanego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
4. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy wypłaty przyznanej kwoty 
dotacji. 
5. Brak przedłożenia dokumentów rozliczeniowych określonych Umową, skutkować będzie 
odmową wypłaty Dotacji. 

§ 6 
 
1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego, w tym 
prawidłowości wydatkowania przyznanej Dotacji. 
2. Uprawnienia do kontroli przysługują osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Nieporęt w 
miejscu realizacji zadania. 
3. Dotowany wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez osoby upoważnione zgodnie z ust. 
2, w zakresie: 
1) na każdym etapie realizacji Umowy celem potwierdzenia wykonania zadania i rozliczenia  
    Dotacji; 
2) zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz z  
    wnioskiem o rozliczenie dotacji w terminie do 5 lat, licząc od końcowej daty realizacji zadania, o  
    której mowa w § 3 niniejszej umowy, 



§ 7. 
1. Udzielona Dotacja podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) odmowy przeprowadzenia kontroli osobom upoważnionym przez Dotującego w okresie do 
5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy; 

2) zaprzestania używania pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem z przyczyn leżących 
po stronie Dotowanego lub zainstalowania źródła ciepła na paliwa stałe; 

3) okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), to jest wykorzystania Dotacji 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnego lub w nadmiernej wysokości. 

2. Termin zwrotu udzielonej Dotacji wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. 
3. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy Nieporęt o 
numerze .............................................................................................................................................. 
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 
o numerze .......................................................................................................... 
 

§ 8. 
W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, wynikające z tego zdarzenia skutki finansowe 
oraz ewentualny zwrot środków finansowych - Strony określą w pisemnym protokole 
sporządzonym przez Strony. Nie dotyczy to obowiązku zwrotu Dotacji określonego Umową, do 
którego mają zastosowanie warunki Umowy oraz przepisy ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 9. 
W zakresie nieuregulowanym w Umowie obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 10. 
Wszelkie ewentualne spory w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 
dla miejsca siedziby Dotującego. 
 

§ 11. 
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci Aneksu 
do Umowy.  
 

§ 12. 
Umowa została sporządzona w trzech oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Dotującego i jeden egzemplarz dla Dotowanego.  
 
 
 
 
 
               Dotujący                                                                                             Dotowany 
 
 
........................................................... ............................................... 
             (pieczęć i podpis)                                                                                                (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 


