
UCHWAŁA NR XVIII/149/21 
RADY GMINY KAMIENICA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/140/21 Rady Gminy Kamienica z dnia 22.02.2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań obejmujących 
wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Kamienica uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/140/21 Rady Gminy Kamienica z dnia 22.02.2021r. w sprawie określenia zasad 
udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica zwprowadza się następujące 
zmiany:Regulamin i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kamienica na realizację zadań 
obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiący załącznik nr 1 zmienianej 
uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Hilary Majewski 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/149/21

Rady Gminy Kamienica

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Regulamin i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Kamienica na
realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na

terenie gminy Kamienica

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1

Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kamienica na przedsięwzięcia
polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła tj. niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców
węglowych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na
terenie gminy Kamienica.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, legitymujący się

tytułem prawnym do budynku mieszkalnego,

2) dotacji – rozumie się przez to dotację zgodną z definicją z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.)

3) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały

zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy zgodnie z definicją ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),

4) umowie o udzieleniu dotacji – rozumie się przez to umowę cywilno – prawną pomiędzy Gminą a

Wnioskodawcą,

5) Kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć zakres prac oraz wartość nakładów rzeczowych na

podstawie, których ustalane jest dofinansowanie zadań zdefiniowanych w Regulaminie.

6) Dotychczasowe źródło ciepła - niskosprawne i nieekologicznych źródło ciepła na paliwo stałe

niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

wymagań dla kotłów na paliwo stałe lub Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015

r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

7) Ekoprojekt – wymagania dla kotłów na paliwa stałe według rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z

dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)

8) Dochód - przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) za ostatni kalendarzowy rok poprzedzający rok

złożenia wniosku,

§3

1.Dotacja udzielana jest na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych na:
a) kotły gazowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
b) ekologiczne na biomasę (pellet), osiągające poziom efektywności energetycznej i normy emisji zgodne z
ekoprojektem

2.W pierwszej kolejności Gmina będzie dofinansować wymianę pieców pozaklasowych w tym wymianę
pieców 3 i 4 klasy.

3.Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzieleniu dotacji i stanowi refundację części kosztów
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poniesionych w związku z realizacją zadania.

4.Wysokość udzielonej dotacji wynosi do 50% kosztów wymiany kotła, nie więcej niż 5000 zł.

5.Dotacja może być udzielona na zadania, których realizacja rozpocznie się po zawarciu umowy o udzielenie
dotacji.

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł.

7. Jako koszty kwalifikowalne z punktu widzenia dotacji uznaje się koszty poniesione po dacie zawarcia
umowy, w tym:

1) koszt wykonania demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności
energetycznej,
2) koszt zakupu i montażu fabrycznie nowego źródła ciepła,
3) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do podłączenia nowego źródła ciepła (np. czopuch,
pompy, zawory itp.),
4) koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
nowego źródła ciepła (tylko w przypadku kotłów gazowych),

8. Wnioskodawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru Wykonawcy oraz
doboru nowego źródła ciepła (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie) oraz zapewnia realizację
wymiany źródła ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

9.Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich służących ogrzewaniu pieców lub
kotłów węglowych.

10.Od zasady trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku:

a) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków pod
warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,

b) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia
mieszkalnego.

§4

1.Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego Wniosku o
udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, w terminie ogłoszonego przez Wójta naboru Wniosków. Termin naboru Wniosków zostanie
podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez stronę internetową
www.kamienica.net.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica. Minimalny termin naboru będzie
wynosił 1 miesiąc kalendarzowy.

2.Wysokość środków przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na udzielenie dotacji będzie określała
uchwała budżetowa.

3.Wnioski o udzielenie dotacji w kolejnych latach będą przyjmowane po uchwaleniu budżetu na dany rok.

4.Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica

5.Decyzja w sprawie przyznania dotacji będzie podejmowana w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

6.Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami, które wpłyną wyznaczonym terminie naboru będą poddawane
weryfikacji formalnej i merytorycznej przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Kamienica.

7.Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji mają osoby o najniższym dochodzie w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego.

8.Pozytywnie zweryfikowane Wnioski według kryterium dochodowego, do wysokości środków
przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację dofinansowania w danym roku utworzą listę rankingową,
stanowiącą listę Wnioskodawców, zakwalifikowanych do dofinansowania, podlegająca zatwierdzeniu przez
Wójta.

9.Pozostałe zweryfikowane wnioski, które nie znalazły się na liście rankingowej, zostaną zamieszczone na
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liście rezerwowej według kryterium dochodowego. W przypadku osób o tej samej wysokości dochodu,
decyduje kolejność wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Kamienica.

10.Załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji jest dokument poświadczający prawo własności lub
oświadczenia właściciela/administracji o zgodzie na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę

§5

1. Wnioski o udzielenie dotacji i o rozliczenie dotacji zatwierdza Wójt Gminy Kamienica.

2. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny i pomimo wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia
wniosku, braków tych nie usunięto w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia.

4. Po podpisaniu umowy i realizacji zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.

5. Wnioski o rozliczenie dotacji przyjmowane są w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy
Kamienica

6. Załącznikami do wniosku o rozliczenie dotacji są:

1)

a) potwierdzenie podłączenia do sieci gazowej lub

b) oświadczenie wnioskodawcy o wymianie pieca na kocioł spełniający wymagane normy wraz z kopią
dokumentacji technicznej pieca

2) potwierdzenie zezłomowania starego pieca węglowego;

3) faktura lub rachunek wystawiony na wnioskodawcę potwierdzający poniesione wydatki związane z
wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne,

4) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji mogą być składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3 Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w
umowie,

8. Gmina Kamienica zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadania na każdym jego etapie, a także po
zakończeniu zadania - do 3 lat licząc od końcowej daty realizacji zadania.

9. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty określonej w
umowie.

10. Na żądanie Gminy Wnioskodawca jest zobowiązany do okazania oryginałów kopii dokumentów

załączonych do wniosku o udzielenie dotacji i wniosku o rozliczenie dotacji.
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Załącznik nr 1
Wniosek o udzielenie w roku ……………… dotacji celowej ze środków Gminy Kamienica w celu wykonania zadania

inwestycyjnego .………………… Nr wniosku (nadaje Urząd) ………………………………………………..

1. Wnioskodawca:

Imię: …………………………………………………………………………………………………

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………

PESEL: ………………………………………………………………………………………………

2. Adres, telefon kontaktowy Wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Adres do korespondencji, (jeśli inny niż w punkcie 2):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Tytuł prawny do nieruchomości: (właściwe zakreślić)

Własność,

Współwłasność,

użytkowanie wieczyste,

najem,

inne …………………………………………………………………………………………

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości w przypadku innego prawa niż własność,

współwłasność, Wnioskodawca powinien dodatkowo przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela

(współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania.

5. Lokalizacja zadania planowanego do wykonania w ……………………. roku:

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

6. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w …………..………… roku:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..................

7. Planowany termin realizacji zadania: od …………………………..………………do ………………………..…………..………………

8. Planowane koszty zadania: ………………………………………………………………………………………………………………..…………

9. Przeciętna wysokość dochodu miesięcznego (Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) za ostatni kalendarzowy rok poprzedzający

rok złożenia wniosku):

Oświadczam, że przeciętna wysokość dochodu miesięcznego przypadająca na jednego członka rodziny w roku

…………..… wynosi:

……………………………………….. zł, słownie: …………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania inwestycyjnego w trakcie jego realizacji oraz do 3 lat

po jego zakończeniu.

Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

Data ………………. Podpis Wnioskodawcy …..…………………………………………….…………………………
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Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,
numer 2016/679 (RODO)

w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kamienica

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kamienica, 34-608, Kamienica 420. Kontakt z
Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kamienica.org.pl. Państwa
dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Wniosku o udzielanie dotacji na realizację zadań obejmujących
wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kamienica. A ich przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Podanie
tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i z tego względu posiadają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania z
wyłączeniem przechowywania, ale nie mają Państwo prawa żądania usunięcia ani wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, chyba, że są przetwarzane na podstawie zgody. Dane te będą przekazywane organom
publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym
w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Będą one przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). Mają Państwo
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

_____________________________________________
data i podpis
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Załącznik nr 2

Umowa dotacji nr …………………

Zawarta w dniu …………………………. pomiędzy:

Gminą Kamienica 34-608 Kamienica 420 reprezentowaną przez dr Władysława Sadowskiego, Wójta Gminy
Kamienica

a
P. …………………………………………………………………………………………….........…………

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

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….…..........………

zwanym/ zwaną/ zwanymi dalej Wnioskodawcą.

§1

1. Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji złożonego w dniu …………………………………….. Gmina
udziela Wnioskodawcy dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 50 % kosztów koniecznych, ale nie
więcej niż 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) na realizację zadania polegającego na wymianie kotła/ pieca
węglowego w budynku/ lokalu położonym na terenie nieruchomości nr ew. …………………, obr.
…….……….…., na nowe źródło ciepła tj.
…………………………………………………………………………………………………

2.

a)Wnioskodawca oświadcza, że jest właścicielem budynku mieszkalnego położonego w
………………………………………………………………………………………………………………

b)Wnioskodawca oświadcza, że jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego w
………………………………………………………………………………………………………………

i jako współwłaściciel tego budynku oświadcza, że posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości na realizację zadania opisanego w ust.1, na zawarcie umowy o udzielenie dotacji i przekazanie
dotacji wyłącznie dla
……………………………………………………………………………..…………………..

c) Wnioskodawca oświadcza, że jest najemcą budynku mieszkalnego położonego w
………………………………….………………………………….……..

d) Wnioskodawca oświadcza, że jest zarządcą budynku mieszkalnego położonego w
……………………………………………………………………..……….

§2

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeznaczenia środków na realizację zadania, o którym mowa w §1 w
roku ………………………

2. Wnioskodawca zobowiązany jest zlikwidować wszystkie dotychczasowe służące ogrzewaniu piece lub kotły
c.o. opalane paliwem stałym.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni od daty zakończenia zadania.
4. Wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji Wnioskodawca przedkłada:

a)faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania wskazujące Wnioskodawcę jako
nabywcę,

b)dokumenty potwierdzające montaż nowego źródła ciepła wraz z dokumentacją techniczną pieca,

c)oświadczenie potwierdzające demontaż starego kotła/pieca węglowego,

d)protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła podpisany pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą
zadania.

5. Jeżeli z przedstawionych faktur wynika, iż wysokość 50% kosztów koniecznych do realizacji zadania
przekracza kwotę określoną w §1 ust. 1 zadanie rozliczone zostanie do wysokości przyznanej w §1 ust. 1
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kwoty dotacji.

6. Jeżeli z przedstawionych faktur wynika, iż wysokość 50% kosztów koniecznych do realizacji zadania jest
niższa od kwoty określonej w §1 ust. 1 zadanie rozliczone zostanie do wysokości 50% kosztów koniecznych
do realizacji zadania faktycznie wynikających z przedstawionych faktur.

§3

1. Wypłata dotacji nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji.

2. Strony ustalają, ze dotacja wypłacona zostanie przelewem na rachunek bankowy nr
………………………………………………………………………………… w terminie 14 dni od dnia
ostatecznego zatwierdzenia wniosku o rozliczenie dotacji.
3. Dotacja nie zostanie wypłacona w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca:
a) nie przedstawił wniosku, o którym mowa w ust. 1,
b) odstąpił od realizacji zadania, o którym mowa w §1,
c) podał we wniosku o udzielenie dotacji oraz we wniosku o rozliczenie dotacji nieprawdziwe dane,
d) zrealizował zadanie niezgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.

§4

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Wnioskodawcę, w tym
wydatkowania przyznanej dotacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz do trzech lat po jego zakończeniu.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Gminę.

4. Wnioskodawca wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez osoby upoważnione przez Gminę:

a) w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz z
wnioskiem o udzielenie oraz rozliczenie dotacji w terminie do 3 lat licząc od końcowej daty realizacji
zadania,

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

§5

1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku:

a) zaprzestania używania proekologicznego systemu grzewczego z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy,

b) wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) tj. wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania
nienależnego lub w nadmiernej wysokości.
2. Termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 15 dni licząc od dnia stwierdzenia okoliczności, o których
mowa w ust. 1. 3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczane są odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. Dotacja podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy.

§6

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, których
Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a
które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. Skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy i zwrot środków finansowych Strony określą w
sporządzonym w formie pisemnej protokole, podpisanym przez obie Strony umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy
poddania się kontroli, o której mowa w § 4 umowy przez Wnioskodawcę lub odmowę okazania oryginałów
dokumentów dołączonych do wniosku o udzielenie dotacji i wniosku o rozliczenie dotacji w formie kopii.

§7

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Gminy o zmianach i faktach mających wpływ na
wypełnienie przez Wnioskodawcę zapisów niniejszej umowy.
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2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

GMINA WNIOSKODAWCA
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Załącznik nr 3

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków Gminy Kamienica wykonanego zadania inwestycyjnego
……………..................................…

................................Nr wniosku (nadaje Urząd)

1. Wnioskodawca:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Data zawarcia umowy, nr umowy:
………………………………………………………………………………………

3. Koszty poniesione na realizację zadania w ………….... roku:
………………………………………….…........................................………… zł,
(słownie:……………………………………………………………………..……..)

4. Wykaz dokumentów wymaganych przy rozliczeniu (faktury, rachunki):
...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………

5. Wnioskuję o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………

Data: ……………………….. Podpis Wnioskodawcy: ……………………

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji.
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