…………
……..…….…
……
Burmisttrz Głubczycc
ul. Nieppodległości 14,
1 48-100 Głubczyce
G

data

Wn
niosek o wyypłatę i rozlliczenie dottacji

Zgodniee z umową dotacji
d
celow
wej nr ………
……………
…….. z dnia ……………
…………..
udzielon ej w ramach
h projektu
„Ograniiczenie niskiiej emisji - wymiana
w
źróódeł ciepła na terenie Gminy
G
Głubbczyce”, ze środków
budżetuu Gminy Głubczyce
G
przy
p
udzialee środków z Regionallnego Progrramu Operracyjnego
Wojewóództwa Opolskiego na laata 2014-20220, działaniee 5.5 Ochron
na powietrzza.

DANE BENEFICJJENTA:
Nazwisko
Imię i N
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……..
PESEL ……………
……………
…………
Adres
zamieszkania………
…………………………
…………………………
……………
………………
……..
Telefon kontaktowyy* …………
…………… ……………
…………….
* Urząd Miiejski w Głubczycaach nie wymaga ujjawniania powyższy
zych informacji. Wnioskodawca
W
podaj
aje je dobrowolnie i wyraża zgodę na ich
przetwarzannie. Niepodanie tycch informacji w żaddnym stopniu nie m
ma wpływu na rozp
zpatrzenie wnioskuu.

LOKAL
LIZACJA IN
NWESTYCJJI:
Miejscow
wość: …………..………
……………
………………………. Kod
K pocztoowy: ………
………..
Ulica: …
…………………………
…………… ……………
……. Nr dom
mu/Nr lokaalu: …………
………
CHARA
AKTERYST
TYKA ZREALIZOWA
ANEGO ZA
ADANIA
Liczba i rodzaj zlikw
widowanych
h źródeł ogrzzewania na paliwo
p
stałe: ………… ……………
……
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………

Rodzaj nnowego źródła ogrzewaania
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
Moc zaiinstalowaneggo źródła [kkW]: ………
………………
……………
………………
………….…
………..
Sprawnoość urządzen
nia według dokumentac
d
cji: …………
……………
………………
……………
…….…..
Sezonow
wa efektywn
ność energettyczna …… ……………
…………………………
…………………….
Klasa effektywności energetyczn
nej urządzennia…………
………………
……………
……………………..
Zakres iinwestycji to
owarzyszących:
……………………
…………………………
…………….……….………………
………………….
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
……………………
………………….………
……………
………………
……………
………………
…...…
……………………
…………………………
…………………………
…………… ………….…
………
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
ZESTA
AWIENIE WYDATKÓ
W
ÓW PONIESSIONYCH NA REALIIZACJĘ ZA
ADANIA:
Lp.

Nazw
wa wydatku

Nr
f-ry/rrachunku

Data
wystawieniia
ff-ry/rachunku

Data
zapłatty

Kwotta
nettoo
(zł)

VAT ( zł)

RAZ
ZEM poniessione wydatkki:
Słow
wnie razem bbrutto:
W tabelii należy wym
mienić zapłaacone fakturry lub rachun
nki, które Beeneficjent doołącza do wniosku.
w
Całkowiity koszt kw
walifikowalnyy inwestycji:

……………
…
……………
…..zł

Kw
wota
bru
utto
(zzł)

Wnioskoowana kwotta dotacji:

……….……
…
………………
….zł

Odsetekk dotacji wzgględem poniiesionych koosztów:

……………
…
………………
…%

Wyżej w
wymienione środki proszzę przekazaćć na mój racchunek bank
kowy:

WYKAZ
Z DOKU
UMENTÓW
W KTÓRY
YCH ZŁOŻENIE JE
EST WYM
MAGANE WRAZ
Z NINIIEJSZYM WNIOSKIE
W
M:
1. kkopie fakturr VAT lub raachunków, kktóre wskazzują wniosko
odawcę jako nabywcę,
zzawierające wyszczególn
nienie koszttów kwalifikkowanych i potwierdzają
p
ą zakres realizacji
iinwestycji, potwierdzon
p
ne za zgodnoość z oryginałem opatrzzone czytelnnym podpiseem
B
Beneficjentaa, z dowodami zapłaty w terminie realizacji
r
zad
dania określoonym w umo
owie
ddotacji, obejjmujące koszty, o którycch mowa w § 3 ust. 1;
2. ddowody pottwierdzającee dokonanie zapłaty za zrealizowaną
z
ą inwestycjęę np. bezgotó
ówkowo
- potwierdzeenie dokonaania przelew
wu, gotówkow
wo – potwieerdzenie wyk
ykonawcy o przyjęciu
p
zzapłaty, o ilee na fakturze/rachunkuu nie jest zazznaczone do
okonanie zappłaty;
3. ooświadczeniie wykonaw
wcy o wykonnaniu robótt zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
p
i techniczn
nymi obowiiązującymi w budown
nictwie oraz przy doochowaniu należytej
sstaranności i według naajlepszej pro fesjonalnej wiedzy
w
fachowej;
4. pprotokół oddbioru installacji poświaddczający od
dbiór robót/
/usług wysttawiony przeez osobę
zze stosown
nymi upraw
wnieniami (np. certyffikowanego instalatoraa OZE), protokół
p
m
montażu/po
odłączenia zakupionych
z
h urządzeń (jeśli
(
dotyczyy);
5. ddokument potwierdzajjący zezłom
mowanie zd
demontowanego kotłaa lub oświiadczenie
o likwidacji lub unieczyynnieniu źróódła (trwałeego odłączen
nie od przew
ewodu komiinowego)
ooraz dokum
mentacja zdjęęciowa;
6. ddokumentaccję techniczzną określająącą parameetry nowego
o źródła cieepła oraz sp
pełnianie
w
wymogów projektu
p
okrreślonych w Regulaminie;
7. ddokumentaccję fotografiiczną realizaacji zadania – min. 2 zdjęęcia;
8. ooświadczeniie o kwalifikkowalności V
VAT;
9. kkopie dokkumentów potwierdzaających otrrzymanie dofinansow
wania ze środków
ppublicznych
h do części kosztów obbjętych niniejszym dofiinansowanieem w wysokkości nie
pprzekraczająącej wysokości wkładu w
własnego beeneficjenta (jeśli
(
dotyczyy);
10. w przypadku wykonaania instalaacji wewnęttrznej w budynku/lok
b
kalu – dokumenty
ppotwierdzające koniecczność wyk
ykonania tyych prac w zakresiee niezbędn
nym do
pprawidłowego funkcjon
nowania doffinansowaneego źródła ciiepła;

…
……………
………
data

………
………………
……………
….
po
odpis Benefficjenta

Oświadcczenia:
1. Oświiadczam, że wskazane we
w wnioskuu koszty kw
walifikowane zostały pooniesione zggodnie ze
wszystkiimi zasadam
mi kwalifikow
wania kosztóów wskazanymi w Regu
ulaminie i um
mowie dotaccji.
2. Oświiadczam, że informacje zawarte wee wniosku o płatność oraz
o jego zaałącznikach rzetelnie
odzwierrciedlają zakkres rzeczow
wy i finansow
wy, są praw
wdziwe oraz zgodne ze stanem fakktycznym
i prawnyym oraz że są mi znanee skutki skłaadania fałszyywych oświaadczeń wyniikające z artt. 297 § 1
ustawy z dnia 6 czerrwca 1997 r. Kodeks kaarny.
3. Oświaadczam, że dysponuję ostateczną
o
ddecyzją pozw
wolenie na budowę,
b
któórej dotyczy niniejsze
przedsięęwzięcie (jeśli
(j
dotyczy
zy)/dokonałeem/dokonaałam zgło
oszenia roobót budo
owlanych
nie wym
magających pozwolenia
p
na budowęę z informaacją o niezgłłoszeniu uw
wag przez Starostwo
Powiatoowe w Głubczycach w sprawie przyyjęcia zgłoszenia* (jeżelii dotyczy).
4. Oświiadczam, żee nie uzyskałem dofinaansowania zakresu
z
rzecczowego wcchodzącego w skład
przedsięęwzięcia z in
nnych środkków publiczznych, uzyskkałem dofin
nansowanie zakresu rzeczowego
wchodząącego w skład przeedsięwzięciaa z innycch środków
w publicznnych w wysokości
w
……………………
……….. W załączeniu
z
pprzedkładam
m dokumentyy potwierdzaające.
5. Oświiadczam , żee nie będę ubiegać
u
się, w oparciu o ustawę o podatku odd towarów i usług z
dnia 11 marca 20044 r. (Dz. U. z 2020 r., pooz. 106 z pó
óźn. zm.), o odzyskanie ze środków
w budżetu
państwaa kosztów podatku
p
VA
AT, rozliczoonych w raamach ww. wniosku i nie mam prawnej
możliwoości odliczen
nia tego pod
datku.
Złożeniie niniejszego wniosku nie
n jest jednooznaczne z rozliczeniem
r
m dotacji waarunkującym
m wypłatę
dotacji.
……………
……………
…………
czzytelny podppis Beneficjenta
*niepotrrzebne skreśślić

Klauzula info
ormacyjna dot. przetwarzania
a danych osoboowych w związzku z udzieleniem dotacji na realizację zada
ania w ramach
h
projektu pn. „Ograniczeniee niskiej emisjii - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminyy Głubczyce”,
– na
n podstawie ustawy
u
z dnia 227 kwietnia 20001 r. Prawo och
hrony środowisska

TO
OŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTO
OWE
ADMINISTRA
A
ATORA
DANYCH
H
OSOBOWY
YCH

Addministratorem Pani/Pana danych osobo
owych jest Burmistrz
B
488-100 Głubczycee, nr tel. 77 485 30 25, adres e-m
mail; um@glubcczyce.pl

DA
ANE KONTAK
KTOWE
INSPEKTO
ORA
OCHRONY DA
ANYCH

Addministrator – Burmistrz Głuubczyc wyznacczył Inspektora Ochrony Dannych, pana An
ndrzeja Pawłow
wicza,
z którym może się
s Pani/Pan skkontaktować w sprawach ochro
ony swoich dannych osobowych
h i realizacji sw
woich
prraw poprzez adrres e-mail iod@gglubczyce.pl lub
b pisemnie na ad
dres siedziby adm
dministratora.

CELE
PRZETWARZ
P
ZANIA
I PODSTAWA
P
PR
RAWNA

OD
DBIORCY DA
ANYCH

OKRES
PR
RZECHOWYW
WANIA
DANYCH
H

PR
RAWA PODMIIOTÓW
DANYCH
H

Głuubczyc,

ul.

Niepodległości
N

14,

Ceelem przetwarzaania danych osoobowych jest reealizacja ustawo
owych obowiązkków Administraatora ze względdu na
waażny interes pu
ubliczny oraz poodjęcie działań przed zawarcieem umowy na ppodstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e
Oggólnego rozporzządzenia o ochrronie danych (R
RODO). Dane osobowe przetwaarzane będą w związku
z
z podjęęciem
czzynności przed zawarciem oraaz w celu reallizacji umowy dotacji celowejj z budżetu Gminy
G
Baborów
w na
modernizację ogrzzewania na poddstawie ustawy z dnia 27 kwietniia 2001 r. Prawoo ochrony środo
owiska oraz uch
hwały
h z dnia 18 sieerpnia 2021 r. w sprawie Regu
ulaminu udzielaania i
Nrr XXIX/300/221 Rady Miejskiiej Głubczycach
ro
ozliczania dotacji celowych na rrealizacje zadań
ń w ramach projektu pn. : „Oggraniczenie niskiiej emisji - wym
miana
źródeł ciepła na terenie Gminyy Głubczyce”, ze
z środków bud
dżetu Gminy G
Głubczyce przyy udziale środkó
ów z
Reegionalnego Pro
ogramu Operacyyjnego Wojewód
dztwa opolskieg
go Gminy Głubcczyce na lata 20014 – 2020, działanie
5.55 Ochrona pow
wietrza.
Dane osobowe w zakresie Panii/Pana numeru
u telefonu i/lub
b adresu e-maill przetwarzane będą na podsttawie
Paani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcami Panii/Pana danych osobowych mogą
m
być organ
ny publiczne, zg
zgodnie z przep
pisami powszecchnie
bowiązującego prawa
p
a także podmioty świaadczące usługi informatyczne
i
na podstawie umowy
u
powierzzenia
ob
prrzetwarzania dan
nych. Nie przekaazujemy Pani/P
Pana danych oso
obowych poza teeren Polski.
Paani/Pana dane osobowe
o
przechhowywane przeez okres niezbęd
dny do realizacjji wskazanych powyżej
p
celów, a po
tym
m czasie przez okres
o
oraz w zakkresie wymagan
nym przez przepisy prawa.
W związku z prrzetwarzaniem P
Pani/Pana dan
nych osobowych
h, z wyjątkami zastrzeżonymii przepisami prrawa,
prrzysługuje Pani/
/Panu;

prawo dostępu
d
do danyych oraz otrzym
mania ich kopii;

prawo do
d sprostowaniaa (poprawiania) danych;

prawo do
d ograniczeniaa przetwarzania danych;
d

prawo do
d przeniesieniaa danych;

prawo do
d usunięcia dannych;

prawo do
d wyrażenia spprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d

prawo do
d wycofania zggody na przetwarzanie danych pozyskanych naa podstawie art.6 ust.1 lit a RO
ODO,
przy czym
c
jej wycoofanie nie maa wpływu naa zgodność z prawem przzetwarzania, któ
órego
dokonaano na jej po dstawie przed wycofaniem

prawo do wniesieniaa skargi do organu nadzorrczego (Prezessa Urzędu Occhrony Danych
h) –
w przyp
padku, gdy uważża Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana
P
danee niezgodnie z prawem.
p

INFORMAC
CJA
O DOWOLNOŚCI
LUB
L
OBOWIĄ
ĄZKU
PODANIA
P
DAN
ANYCH

odanie danych osobowych
o
jest dobrowolne leccz niezbędne do
o realizacji umow
wy. Niepodaniee danych osobow
wych
Po
bęędzie skutkowało wezwaniem ddo ich uzupełnieenia, a w przypaadku nieuzupełnnienia pozostaw
wieniem wnioskuu bez
ro
ozpoznania.
Po
odanie danych osobowych
o
w zaakresie numeru telefonu
t
i/lub ad
dresu e-mail jestt dobrowolne.

INFORMAC
CJA
O PROFILOW
WANIU

Prrzetwarzanie Pan
ni/Pana danychh osobowych niee będzie podlegaało zautomatyzoowanemu podejmowaniu decyzzji, w
tym
m profilowaniu..

……………………
……

……… ……………
…….
data

……
……………………
Wyykonawca

O
Oświadczeenie Wyko
onawcy o prawidłowości wyk
konanych
h robót orraz
demontażu staarego źród
dła ciepła lub jego trwałym odłączeni
o
iu od przeewodu
koominoweg
go

Ja, niżej podpisany oświadczam
o
m, że:
1. robotty budowlan
ne związanee z wymianąą systemu grzewczego
g
wykonane w budynku / lokalu
mieszkaalnym zlokaalizowanym przy ul. …
……………
………………
…. w ……
……………………..
zostały wykonane zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
p
i technicznyymi obowiąązującymi
w budow
wnictwie orraz przy docchowaniu nnależytej starranności i według
w
najleepszej profesjonalnej
wiedzy ffachowej.
2. dokonnałem demo
ontażu stareggo źródła ciiepła/trwałeego odłączen
nia od przew
wodu komin
nowego*

…………
……………
………..
podpp is Wykonawcy
*niepotrrzebne skreśślić

PROTO
OKÓŁ KOŃ
ŃCOWY

…
………....w .....................................................................................................
Sporząddzony dnia ……………
(nazwa miejscow
wości)

w spraw
wie zadania objętego
o
wniioskiem o d ofinansowan
nie: nr wnio
osku : ………
……………
………..
z dnia…
………………
…… realizo
owanego w …
……………
………………
……………
………………
……. ..
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………..
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
(adres bud
dynku/lokalu, w którym zostało realizowane zadanie)

Wymiennione niżej osoby
o
dokon
nały końcow
wego sprawd
dzenia przed
dsięwzięcia:
Na poddstawie przep
prowadzoneej wizytacji, w szczególlności w op
parciu o listęę sprawdzajjącą oraz
złożonee oświadczzenia Beneeficjenta, bbędące inteegralną częścią Prottokołu koń
ńcowego
potwierddzam, że efekt rzeeczowy zoostał/nie został
z
osiąągnięty* zggodnie z umową
o dofinaansowanie zawartą
z
w raamach projeektu pn.: „O
Ograniczenie niskiej emissji - wymian
na źródeł
ciepła na terenie Gm
miny Głubczyce”.
Zakończzenie zadaniia nastąpiło w dniu ……
…………………………
…
Zastrzeżżenia /uwaggi :
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
……..…
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
Beneficjjent: ..................................................................................................................................
(czyteelny podpis Ben
neficjenta, data)

Przedstaawiciele Gm
miny Głubczyce : ................ .................................................................................
(poodpis, pieczątka, data)

*niepotrzebnne skreślić

PROTOKOŁ KOŃCOWY
C
CZĘŚĆ:
OŚWIADC
O
CZENIA
A BENEFICJENTA
A

Beneficjjent niniejszym oświadccza, że:
1. wykoonane pracce oraz zakkupione urrządzenia, instalacje
i
i wyroby bbudowlane spełniają
wymagaania technicczne określo
one w reguulaminie do
ofinansowan
nia w projeekcie„ Ograaniczenie
niskiej eemisji - wym
miana źródeł ciepła na teerenie Gmin
ny Głubczyce”;
2. stare źźródło/a cieepła zostało
o zlikwidowaane/ trwale wyłączone
w
z użytku*;
3. zakuppione urząddzenia, instaalacje i wyrooby budow
wlane odpow
wiadają przeeznaczeniu, któremu
mają słuużyć, zostałyy zamontow
wane i są gotoowe do eksp
ploatacji;
4. posiadda gwarancje jakości pro
oducenta dlaa zamontow
wanych wyro
obów i urząddzeń;
5. zawarrł umowę z operatorem sieci gazow
wej (jeśli dotyyczy);
6. przeedsięwzięciee objęte
……………………
….;

umową

o

dofinanssowanie

zo
ostało

zakkończone

w

dniu

Podstaw
wą wskazaniia daty zako
ończenia jestt: data ostattniej fakturyy/ data prottokołu odbiioru prac
od wykoonawcy/ośw
wiadczenia Beneficjenta*
B
*

.......................................................................
(czytelny podpis Beneficjjenta, data)

*niepotrrzebne skreśślić

PROTOK
KÓŁ ODBIIORU ROB
BÓT WYKO
ONAWCY
Sporząddzony dnia ……………
…
……….........w
w ................................................................................
(nazzwa miejscowośści)

w spraw
wie wykon
nania częściiowej/ całkkowitej* realizacji przedsięwzięciaa objętego umową
o
doofinansowan
nie
nr
umowy:
…………
………………
……………
………
z
dnia
……………………
……..
Nazwa i adres inwestora/odbio
orcy robót:
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
Adres budynku w którym
k
zrealiizowano przzedsięwzięciie:
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
Nazwa i adres wyko
onawcy robó
ót:
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
………
Oświadcczam, że do
okonałem czzęściowej/ całościowej* realizacji przedsięwziięcia zgodniie z niżej
wykazannym zakreseem:
Opracow
wanie dokum
mentacji pro
ojektowej
Demonttaż wysokoeemisyjnego źródła
ź
ciepłaa

tak/nie
tak/nnie liczba szttuk ……

Montaż nowego źró
ódła ciepła w postaci kootła gazoweggo

tak/niie

Montaż nowego źró
ódła ciepła w postaci poompy ciepłaa

tak/niee

Opomiaarowanie i przyłączenie do sieci gazzowej

tak/niee

Zakup i montaż/ modernizacja
m
a instalacji w
wewnętrznych
w zakressie niezbędn
nym do praw
widłowego ffunkcjonowaania
nowegoo źródła ciep
pła

tak/niee

Koszt caałkowity częęściowej/ caałościowej* realizacji prrzedsięwzięcia objętego pprotokołem
m wg
umowy// faktury/ raachunku nr:……………
…………….. …………
……..………
………………
…..
wynosi ...……………
……………
……………... zł.

Termin wykonania robot
r
od ………………
…
……..do……
……………
…………..
Zauważone usterki//zalecenia ……………
…
……………
…………………………
……………
…………
wykonaw
wca zobowiiązuje się usu
unąć/wykonnać do dnia…
……………
………………
……………
…………
Oświad
dczenie Wyykonawcy:
1. Wykoonawca dokkonuje odb
bioru robót pod wzglęędem techn
nicznym i sstwierdza, że
ż objęte
protokoołem robotyy branżowe zostały wykkonane zgod
dnie z waru
unkami pozw
wolenia na budowę,
umową, dokumenttacją projekktową, przeepisami i obowiązując
o
cymi Polskiimi Normami (jeśli
dotyczy)).
2. Przeddmiot częścciowej/ cało
ościowej* reealizacji przedsięwzięciaa spełnia w
wymagania określone
o
w Regullaminie udziielania i rozliczania dotaacji;
3. Przedmiot częśściowej/ całościowej* realizacji przedsięwzię
p
ęcia odpowi
wiada przezn
naczeniu,
któremuu ma służyć,, został zam
montowany w budynku objętym przzedsięwzięciiem i jest go
otowy do
eksploattacji;
4. Installacja: ………
……………………….. została uruuchomiona i funkcjonujee bez zakłócceń;
5. Beneeficjent otrrzymał gwaarancję jakoości produccenta dla urządzeń oobjętych niiniejszym
protokoołem oraz Ceertyfikaty/ettykiety/zaśw
wiadczenia/aatesty wyrob
bów budowllanych, urząądzeń.

................................................................................
(czytelnyy podpis Wyykonawcy, piieczątka, datta)
onawcy we w
wskazanym zakresie i nie
n wnoszę uuwag do nin
niejszego
Dokonuuję odbioru robót wyko
protokoołu Wykonaw
wcy. Znane mi są przeppisy o odpow
wiedzialnoścci karnej z arrt. 271 kk, dotyczące
d
poświaddczenia nieprrawdy co do
o okolicznośści mającej znaczenie
z
prrawne.

........................................................................
(czytelny po
odpis Benefiicjenta, data))
*niepotrzebnne skreślić

