Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2021
z dnia 25.08.2021 r.

Umowa nr …………………..
z dnia.... 220... r.
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej
na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ożarów, i/lub
montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ożarów
W dniu .......................r. w Ożarowie pomiędzy Gminą Ożarów z siedzibą w ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów,
NIP 863-162-48-66.
zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:
Burmistrza Ożarowa – Marcina Majchera przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Stefanii Dziedzic
a
…………………………………………………………………………………………………………
została zawarta na podstawie uchwały NR XXXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 czerwca 2021r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ożarów – umowa o treści następującej:
§1
1. Gmina zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi dotacji celowej na warunkach określonych niniejszą
umową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na
wymianie urządzenia grzewczego, i/lub zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej (o mocy do 40 kW) w
budynku mieszkalnym położonym na terenie nieruchomości w miejscowości ……………………. Gmina Ożarów
oświadcza,
że
dotacja,
o
której
mowa
w
ust.
1
pochodzi
ze
środków budżetu Gminy Ożarów.
2. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów inwestycji określonych w fakturze wystawionej przez sprzedawcę
urządzenia grzewczego, i lub mikroinstalacji fotowoltaicznej nie więcej jednak niż 2000,00 zł brutto na
zadanie.

3. W przypadku uzyskania przez inwestora dofinansowania z innych środków publicznych wysokość dotacji na
realizacje inwestycji wynosi do 50 % kosztów inwestycji niesfinansowanych z innych środków publicznych ale nie
więcej jak 2000,00 zł na zadanie, a łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 90% wartości zadania.
§2
Termin realizacji inwestycji: do dnia ……………………..r.

§3
1. Strony ustalają, że Gmina przekaże kwotę dotacji, o której mowa w §1 ust. 3 bezpośrednio na rachunek
Beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.
2. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Gminie przez Beneficjenta kompletu
prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w §4 pkt 1i2.

§4
Warunkiem wypłaty dotacji jest:
1) przedłożenie Gminie przez Beneficjenta faktury wystawionej przez sprzedawcę urządzenia grzewczego i/lub
mikroinstalacji fotowoltaicznej nie później jednak niż do dnia 30 listopada 20....., wraz z dowodem zapłaty
określonej w niej kwoty.
2) załączenie do faktury następujących dokumentów: wniosku o wypłatę dotacji, oświadczenia inwestora
o uruchomieniu zakupionego ekologicznego urządzenia grzewczego, protokołu komisji stwierdzającego, że
w budynku nastąpiła likwidacja lub trwałe odcięcie pieca lub trzonu kuchennego od przewodów
kominowych, albo likwidacja lub trwałe odcięcie urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej
instalacji grzewczej, i/lub zakupionej mikroinstalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do sieci.
Umożliwienie Gminie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania usługi poprzez jej
upoważnionych przedstawicieli, udzielanie żądanych przez nich informacji i przedkładanie im stosownych
dokumentów związanych z realizowaną usługą,

§5
1. W przypadku stwierdzenia przez Gminę, iż nie zachodzi którykolwiek z warunków wypłaty dotacji określonych
w § 4, w tym także warunków niezależnych od Beneficjenta, Gmina może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2. Prawo odstąpienia od umowy Gmina wykonuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Beneficjentowi
w terminie 5 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. Odstąpienie przez Gminę od umowy jest równoznaczne z odmową wypłacenia dotacji.
4. W przypadku odstąpienia Gminy od umowy Beneficjentowi nie będą przysługiwać wobec Gminy jakiekolwiek
roszczenia.

§6
1. Beneficjentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej.

§7
Strony mogą rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia w każdym czasie, nie później jednak niż przed
wydaniem przez Gminę dyspozycji zapłaty kwoty dotacji Beneficjentowi.

§8
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, uchwały o których mowa w preambule umowy, a także wydane na ich
podstawie zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 25.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ożarów
w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ożarów oraz wzorów dokumentów niezbędnych do
uzyskania dotacji.

§10
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu
powszechnego właściwego dla Gminy.

§11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy i jeden dla Beneficjenta.

Beneficjent:
……………………………………….

Gmina:
…………………………………………

