UMOWA
U
DO
OTACJI NR
R ……………
…
Zawarta w dniu …………………
……………... w Głubczycach, pomiędzzy:
Gminą G
Głubczyce z siedzibą:
s
ul. Niepodległoś
N
ci 14, 48-1000 Głubczyce reprezentow
waną przez:
…………
………………
…………..
…………
………… – Skarbnika
S
Gm
miny
zwaną w treści umow
wy Gminą Głłubczyce
a Panem/Panią:
(Imię i naazwisko) ……
………………
……………..……………
…………….…
….……………
…………………
zamieszkkałym/ą ……
………………
………………
………………
………………
……………...….…………
….…..
nr PESE
EL ………………………
…..……………
……..……,
m.
zwanym//zwaną w treeści umowy Beneficjentem
B
W związkku ze złożon
nym przez Beeneficjenta wnnioskiem o udzielenie
u
dottacji na realizaację zadania w ramach
projektu pn. „Ogran
niczenie niskiiej emisji - w
wymiana źró
ódeł ciepła na
n terenie G
Gminy Głubcczyce”, ze
środków
w budżetu Gminy
G
Głubcczyce przy uudziale środkków z Regio
onalnego Proogramu Operacyjnego
Wojewóddztwa Opolsskiego na laata 2014-20220, działaniee 5.5 Ochrona powietrzza, mającego na celu
ograniczeenia emisji zanieczyszzczeń do powietrza przez wyso
okoemisyjne systemy grzewcze
w gospoodarstwach domowych
d
naa terenie gm
miny Głubczyyce, Gmina Głubczyce
G
uudziela Benefficjentowi
dofinansowania w forrmie dotacji na
n warunkachh określonych
h w niniejszejj umowie.
§1
Przzedmiot umo
owy
1. Gmina Głubczycee działając na
n mocy art. 403 ustawy z dnia 27 kw
wietnia 2001 roku Prawo ochrony
p
1219, z późn. zm.) oraz na po
odstawie Uchhwały Rady Miejskiej
środowisska (Dz. U. z 2020 r. poz.
w Głubbczycach nr ……………
……….. z dniia ………………….. rok
ku, udziela Beeneficjentow
wi, na jego
wniosek nr ........................... z dnia ...................... ............... rokku, dotacji w kwocie
k
......... ................. zł (słownie:
................................................................................ złłotych ………
….. groszy), stanowiącej
s
…
…………..%
% kosztów
kwalifikoowanych zadaania, polegająącego na zastąąpieniu wyso
okoemisyjnego źródła cieppła opalanego
o paliwem
stałym w postaci: ………………
…
………………
………………
………………
… w ilości …
………………… szt.
nowym, niskoemisyjn
nym źródłem
m w postaci: kondensacyjn
nego kotła gazowego/
g
poompy ciepła/kotła na
palanego olejem opałowyym/ kotła zaasilanego en. elektryczną*
ą* o planowaanej mocy
paliwo stałe/kotła op
prawności na poziomie … ………………. *.
……..…kW* oraz sp
p
wej inwestycjii wyniesie
2. Kwotaa wkładu włłasnego Beneeficjenta przeeznaczona na realizację przedmiotow
….………
…. zł (słown
nie złotych: ………………
…
………..……
………).
3. Miejscem realizaccji inwestycjii jest stanow
wiący własność Beneficjjenta budyneek/ lokal mieszkalny
m
G
po
od adresem:
położonyy w gminie Głubczyce
…………
………………
………………………… ……………
………………
……….………
……………

4. Szczeggółowy zakrees zadania wyyznacza zestaawienie rzeczzowo - finanssowe przestaw
wione w § 5 niniejszej
umowy.
5. Dofinnansowanie zo
ostanie przekkazane Benefficjentowi w formie dotaccji części pooniesionych wydatków
w
na realizację inwestyccji, w jednej transzy, po dniu zawarccia niniejszej umowy i naastąpi pod warunkiem
w
o, kompletneggo wniosku o płatność wrraz z wymagaanymi załączn
znikami, któryy zostanie
złożenia poprawnego
G
Głubcczyce.
zatwierdzzony przez Gminę
6. Przed wypłatą środków Gminaa Głubczyce kontroluje, czy Beneficjeent poniósł w sposób prawidłowy
wydatki, do których był
b zobligowaany zgodnie z Regulamineem udzielaniaa dotacji.
7. Dotacja zostanie prrzekazana Beeneficjentowi na jego rach
hunek bankow
wy o numerzee
…………
………………
………………………… ……………
………………
………………
…………….…
….
8. Dla budynku/ lokalu,
l
któreego dotyczyy inwestycja,, w dniu ………………
…
……………. została
wadzona ocen
na energetycczna zgodnie ze Standard
dem minimum
m zakresu prrzeprowadzen
nia oceny
przeprow
energetyccznej budynkku w ramach działania 5.55 Ochrona powietrza,
p
staanowiącym obbowiązujący załącznik
nr 8a do Szczegółoweego Opisu Osi Priorytetow
wych RPO WO
W 2014-202
20.
dynek/ lokal,, spełnia stan
ndard minimu
um efektywno
ności energetyycznej lub
9. Zgodnnie z wykonaaną oceną bud
/w zwiąązku z nie spełnieniem
m przez oceeniany budyn
nek/lokal sttandardu miinimum efekktywności
energetyccznej Beneficcjent zobowiąązuje się, niee później niż przed termin
nem zakończzenia realizaccji zadania
objętego niniejszą um
mową wykonaać na własny kkoszt przynaajmniej jedną inwestycję pooprawiającą parametry
p
energetycczne budynkuu zgodnie z zakresem
z
wskkazanym w ocenie energettycznej.*
§ 2.
Oświadczeniaa i obowiązk
ki Beneficjen
nta
1. Benefiicjent oświaddcza, że:
1) Przedd zawarciem niniejszej
n
um
mowy zapoznnał się z przyyjętym przez Gminę Głubbczyce Regu
ulaminem
udzielaniia i rozliczaniia dotacji celowych na reaalizację zadań
ń w ramach projektu
p
pn.: „Ograniczen
nie niskiej
emisji - w
wymiana źróddeł ciepła na terenie Gminny Głubczycce”, zobowiąązuję się do jeego przestrzeegania, jak
i oświadccza, że miał możliwość
m
ind
dywidualnegoo wyjaśnieniaa treści umow
wy i regulaminnu.
2) Posiadda prawo własności do budynku
b
miesszkalnego/lokalu mieszkaalnego, wskazzanego w § 1 punkt 2
niniejszej umowy, w którym
k
będziie realizowanee zadanie będ
dące przedmiiotem umowyy.
3) Uzyskkał zgody pozzostałych wsp
półwłaścicielili nieruchomo
ości na realizaację przedsięw
ęwzięcia (w prrzypadku,
gdy jest w
więcej niż jedden właściciell nieruchomoości).
4) Lokal//budynek miieszkalny, któ
órego dotyczyy inwestycja, jest/ nie jest wykorzystyw
ywany do pro
owadzenia
działalnoości gospodaarczej. Odsettek powierzcchni wykorzyystywanej naa działalnośćć gospodarczzą wynosi
…………
…………% powierzchni
p
całkowitej *.
2. Benefiicjent zobowiiązuje się do:
1) likwiddacji dotychczzasowego wyysokoemisyjnnego źródła ogrzewania
o
bu
udynku/lokaalu opalanego
o paliwem
stałym w postaci ………………
…
………………
…………………………, w liczbie ……szt., w ramach
zmiany systemu ogrzeewania, zgodnie z Regulam
minem udziellania dotacji;

2) zakuppu i montażuu nowego źrródła ciepła zgodnie z projektem i przepisami prawa budo
owlanego,
w szczeggólności do uzyskania
u
nieezbędnych zggód i pozwolleń, w tym pozwolenia koonserwatora zabytków
na prowaadzenie robót budowlanycch przy zabyttku wpisanym
m do rejestru (jeśli dotyczyy);
3) zakuppu w ramach
h realizacji zaadania urząddzeń wyłączn
nie nowych, zgodnych
z
z unijnymi staandardami
i przepissami w zakreesie ochrony środowiska,, charakteryzzujących się obowiązującyym od końca 2020 r.
minimalnnym poziom
mem efektyw
wności energeetycznej i normami
n
emiisji zanieczysszczeń, które zostały
określonne w środkacch wykonaw
wczych do dyyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 październikaa 2009 r.
ojektu dla prroduktów zw
wiązanych
ustanawiiającej ogólnee zasady usttalania wymoogów dotycząących ekopro
z energiąą. Ponadto wymieniane
w
źrródła ciepła na paliwo sttałe powinny być wyposaż
ażone w auto
omatyczny
podajnikk paliwa (niee dotyczy kotłów
k
zgazoowujących) i nie będą posiadały ruusztu awaryjnego ani
elementóów umożliw
wiających jego
o zamontow
wanie. Nowee źródło oggrzewania bęędzie posiad
dać klasę
efektywnności energetyycznej A (dlaa kotłów konddensacyjnych
h) lub A+ (dlaa pomp ciepłła) oraz spraw
wność nie
mniejsząą niż założon
na w przeprow
wadzonej occenie energetyycznej dla daanego budynkku/lokalu (dlla kotłów
kondensaacyjnych 94%
% i dla pomp ciepła 260%
%);
4) wykonnania zadaniaa, o którym mowa
m
w § 1 w terminie od……………..……..…doo……………
………;
5) wykonnania dokumeentacji fotogrraficznej realiizowanej inw
westycji;
6) złożennia w Urzędzzie Miejskim w Głubczycaach w termin
nie do 30 dni od momentuu zakończeniia zadania
wniosku o wypłatę i rozliczenie
r
do
otacji (zgodneego z wzorem
m urzędu) wraz z wymagan
anymi dokum
mentami;
7) okazannia do rozliczzenia oryginałów dokumeentów potwierdzających reealizację inweestycji;
8) udostęępnienia nierruchomości do
d kontroli ccelem sporząądzenia proto
okołu odbioru
ru końcowego zadania
(zgodneggo z wzorem
m urzędu), który
k
zostaniie podpisanyy przez Beneeficjenta i pprzedstawiciella Gminy
Głubczyyce;
9) użytkkowania wyłąącznie dofin
nansowanego systemu oggrzewania, jaako podstaw
wowego źród
dła ciepła
w budynnku/lokalu w okresie trw
wałości projekktu (który ob
bejmuje 5 latt od ostatniejj płatności dokonanej
d
przez Innstytucję Zarrządzającą RPO
R
WO 20014-2020 na rzecz Gmin
ny Głubczycce w ramach
h umowy
podpisannej w związkku z realizacjąą projektu pnn. „Ograniczzenie niskiej emisji
e
- wym
miana źródeł ciepła na
terenie G
Gminy Głubczyce”), orazz utrzymaniaa go w niepo
ogorszonym stanie techniicznym i praawidłowej
eksploataacji, zgodnie z zaleceniami producentaa;
10) grom
madzenia i przzechowywaniia dokumentóów dotyczącyych inwestycji, na realizacjję której udziielana jest
dotacja, w szczególno
ości potwierd
dzających ponniesienie przeez Beneficjen
nta kosztów rrealizacji tej inwestycji
i
w okresiee trwałości prrojektu;
11) podddania się kon
ntroli/ wizyccie monitorinngowej przep
prowadzanej przez osobyy upoważnio
one przez
Burmistrrza Głubczycc lub inne up
prawnione poodmioty na każdym
k
etapiie realizacji zzadania oraz w okresie
trwałościi projektu, w tym zapew
wnia wskazannym podmio
otom, prawa wglądu we wszystkie do
okumenty
związanee, jak i niezwiiązane z realiizacją Projekttu, o ile jest to
t konieczne do stwierdzeenia kwalifiko
owalności
wydatków
w w Projekciie, w tym dokkumenty elekttroniczne;
12) w raazie potrzebyy złożenia uzupełnień
u
i wyjaśnień do
d wniosku o rozliczenie
ie dotacji, w terminie
wskazanyym w wezwan
niu do uzupeełnienia;

13) złożżenia wyjaśnień i/lub usunięcia nnieprawidłow
wości i/lub wykonania zaleceń w wyniku
przeprow
wadzonego monitoringu
m
i/lub zaleceń pokontrolnyych w terminie 14 dni od podpisania protokołu
p
z monittoringu i/lub
b z kontrolli w przypaadku stwierd
dzenia niepraawidłowości w realizacjii umowy
i wywiązzywaniu się z jej postano
owień. Wyjaśśnienia składaa się do Burrmistrza Głuubczyc, o ile organem
kontroluującym jest Gm
mina Głubczzyce;
włocznego poinformowan
nia Gminy G
Głubczyce o wszelkich zm
mianach moggących mieć wpływ
w
na
14) niezw
wykonannie umowy;
15) przeedstawienia Gminie
G
Głub
bczyce pisem
mnego zobow
wiązania nab
bywcy nierucchomości (posiadacza
zależnegoo, użytkown
nika) do utrrzymania trw
wałości efekktu rzeczoweego inwestyycji oraz do
ochowania
wszelkichh zobowiązaań wynikającyych z zawarttej umowy w okresie trw
wałości projeektu, jeśli Beneficjent
sprzeda, odda w najjem, dzierżaw
wę bądź innne użyczenie w okresie trwałości pro
rojektu nieruchomość,
w której dokonano wymiany
w
źródłła ciepła w raamach umow
wy o udzieleniie dotacji;
16) wykoonania dodattkowego zadaania poprawiiającego paraametry energetyczne budyynku/ lokalu
u, zgodnie
z zakressem wskazan
nym w ocen
nie energetyccznej celem, spełnia min
nimalnego ppoziomu efekktywności

energetyyczne (jeśli dotyczy).
d
3. Ponaddto Beneficjen
nt oświadcza,, że:
1) Nie otrzymał/otrzzymał / i będ
dzie/nie będzzie* się ubieggać o dofinan
nsowanie ze środków pu
ublicznych
części koosztów przedsięwzięcia ob
bjętego niniejsszą umową w wysokości ……………
…
……….zł;
przez Gminnę Głubczycee lub inne
2) Akcepptuje konieczzność przepro
owadzenia prrzez osoby upoważnione
u
organy uuprawnione, wizytacji/ kontroli przzed, w trakkcie realizacjji, a także w okresie trwałości
przedsięw
wzięcia;
3) Podattek od towarrów i usług stanowi kosszt kwalifikow
wany i nie ma
m prawnej m
możliwości odliczenia
o
podatku naliczonego od towarów
w i usług (VA
AT) od podaatku należneggo w jakiejkoolwiek częścii, zgodnie
z przepissami ustawy z dnia 11 marrca 2004 r. o podatku od towarów
t
i usłług;
4) W przzypadku zmiany stanu prrawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej deeklaracji, o faakcie tym
niezwłoccznie poinforrmuje Gminę Głubczyce.
§ 3.
Ob
bowiązki Gm
miny
1. Osobyy upoważnion
ne przez Burrmistrza Głub
ubczyc dokon
nają weryfikaccji wniosku o wypłatę i ro
ozliczenie
dotacji ooraz przeprow
wadzają kontrrolę realizacjii zadania, któ
óra zakończo
ona będzie poodpisaniem protokołu
p
odbioru końcowego zadania
z
(zgod
dnego z wzorrem urzędu).
2. Po zaatwierdzeniu wniosku o wypłatę i roozliczenie do
otacji następu
uje wypłata ddotacji na warunkach
w
określonnych w umow
wie dotacji. Jednocześnie
J
e Gmina Głu
ubczyce przeekazuje Beneeficjentowi in
nformację
w
o płłatność.
o wynikuu weryfikacji wniosku
3. Gminna Głubczycee udzieli Ben
neficjentowi ddofinansowaanie w formie dotacji, w wysokości określonej
o
w § 1, w przypadkku spełnianiaa przez Benneficjenta warunków
w
ok
kreślonych ni
niniejszą umo
ową oraz
Regulam
minem udzielaania i rozliczania dotacji.

4. Gminna Głubczycce informu
uje Beneficjeenta o daciee zakończen
nia okresu tr
trwałości pro
ojektu za
pośredniictwem oficjaalnej strony in
nternetowej U
Urzędu Miejskiego w Głub
bczycach.
§ 4.
Daane kontakto
owe
1. Stronyy zobowiązujją się do pow
woływania sięę w toku pro
owadzonej prrzez nie koreespondencji na
n numer
umowy ooraz datę jej zawarcia.
z
3. Benefi
ficjent jest zobowiązany do niezwłocznnego przesyłania do Gminy Głubczycce pisemnej informacji
o zmiannie swoich danych
d
zawarrtych w ninniejszej umow
wie. Zmiana ta nie wym
maga zmianyy umowy.
W przyppadku gdy Beeneficjent niee powiadomii Gminy Głu
ubczyce o zm
mianie swoichh danych określonych
w ust. 1,, wszelką korrespondencjęę, wysyłaną pprzez Gminę Głubczyce zgodnie
z
z poodsiadanymi przez nią
danymi, uuważać się bęędzie za doręęczoną.
§ 5.
Zestawien
nie rzeczowo
o-finansowe
1. Wykazzane poniżej zestawienie planowanychh do poniesiienia wydatkó
ów jest zgoddne z przedsttawionym
przez Beeneficjenta wn
nioskiem o dofinansowan
d
nie i może ullegać aktualizzacji w oparci
ciu o pisemnyy wniosek
Beneficjeenta po zatwiierdzeniu przzez Gminę G łubczyce.
LP.

PLAN
NOWANY WYDATEK
W

WOTA BRUT
TTO
KW

TERMIN
N
PONIESIE
ENIA
WYDATK
KU

1
2
3
4
5
§ 6.
Postan
nowienia ko
ońcowe
1. Dotaacje udzielon
ne na warun
nkach okreśślonych w niniejszej um
mowie, wykkorzystane niezgodnie
n
z przeznnaczeniem lub
b pobrane nieenależnie lubb w nadmiern
nej wysokościi - podlegają zwrotowi do
o budżetu
Gminy G
Głubczyce wraz
w
z odsettkami w wysookości okreśślonej jak dlaa zaległości ppodatkowych
h, w ciągu
15 dni odd dnia stwierddzenia okolicczności, o któórych mowa wyżej.
w
2. Gminaa Głubczyce wzywa Beneeficjenta do zzwrotu całoścci lub części dofinansowaania, wraz z odsetkami
o
naliczonyymi jak dla zaaległości pod
datkowych, naa zasadach określonych w ustawie z dnnia 27 sierpn
nia 2009 r.
o finansaach publicznyych (Dz. U. z 2021 r. pozz. 305), liczon
nymi zgodniee z postanow
wieniami art. 252
2 ust. 6
ustawy o finansach puublicznych.
3. Wszelkkie zmiany niiniejszej umo
owy wymagająą formy pisem
mnej pod ryggorem nieważżności.
4. W sprrawach nieurregulowanych
h w niniejszeej umowie mają
m zastosow
wanie przepissy prawa pow
wszechnie
obowiązuującego, w tyym przepisy kodeksu
k
cywillnego.

5. Umow
wę sporządzzono w trzeech jednobrrzmiących eggzemplarzach
h, 2 egzempplarze dla Gminy,
G
1
egzemplaarz dla Benefficjenta.

……………………………
mina Głubczyyce
Gm

..…… ……………
………
Beneficjentt

Załączniiki:
1. Wniossek o udzielen
nie dotacji wrraz z załączniikami.
2. Dokum
ment potwieerdzający umo
ocowanie przzedstawiciela Beneficjentaa do działaniia w jego imiieniu i na
jego rzeccz (pełnomoccnictwo) lub jego
j
kopia pootwierdzona za
z zgodność z oryginałem
m.
*niepotrzzebne skreślićć/uzupełnić

