Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

UMOWA NR …………………
o dotację celową w ……………… roku
na ………………… (nazwa zadania)
Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Miastem Leszno z siedzibą w Lesznie przy
ul. Kazimierza
Karasia
15,
zwanym
dalej
„Miastem”,
NIP: 697 225 98 98,
REGON:411050445, reprezentowanym przez Pana Tomasza Malepszego – Prezydenta
Miasta Leszna
a Panią/Panem ……………………. (imię i nazwisko wnioskodawcy), legitymującą/ym się
dowodem osobistym ……………….. (nr i seria dowodu osobistego) zamieszkałą/ym w
Lesznie przy ul. …………………………….. , Właścicielką/lem/Najemcą lokalu mieszkalnego
mieszczącego się w Lesznie przy ul. ………………….. (adres zamieszkania wnioskodawcy),
zwaną/nym dalej „Właścicielem”, PESEL…………….. :, NIP:…………………………..

§1
Podstawę
zawarcia
Umowy
stanowi
Uchwała
Nr
……………………………………………………………………………………
oraz
wniosek
Właściciela
o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą sposobu ogrzewania z dnia
……………………..
§2
1. Miasto zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej na ……………… (nazwa
zadania) polegającą na ……………………(opis zadania) w Lesznie przy ul.
………………(miejsce realizacji zadania), w wysokości do 100% nakładów
inwestycyjnych potwierdzonych fakturami/rachunkami, jednak nie więcej niż
…………………………. (słownie: …………………………………. ) zwanej dalej dotacją.
2. Właściciel
zobowiązuje
się
dokonać
wymiany
źródła
ciepła
do
………………………………………..( dzień/miesiąc/rok- termin zgodny z informacją
ogłoszoną przez Prezydenta Miasta Leszna).
3. Kwalifikacji faktur/rachunków, będących podstawą wyliczenia kwoty dotacji
dokonuje pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Leszna, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji.
4. Miasto zastrzega sobie prawo do kontroli zadania na każdym jego etapie, jak
również do kontroli uprawnień firmy, której właściciel zlecił realizację zadania.
5. Właściciel zobowiązuje się do przedłożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna dokumentów o których mowa w § 3
ust. 2, w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji zadania.
§3
1. Miasto Leszno Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dokonuje
odbioru dokumentów określonych w § 3 ust. 2 i zatwierdza Rozliczenie
z poniesionych nakładów sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Regulaminu ustalonego uchwałą, o której mowa w § 1.
2. Właściciel przedłoży w Wydziale następujące dokumenty (oryginały do wglądu, a
kopie do akt):
a) fakturę, rachunek (z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy
z Miastem), na zakup kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego (kocioł,
wsady kominowe, zawory termostatyczne wraz z montaŜem) / na usunięcie
wyrobów zawierających azbest,
b) pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (dotyczy tylko
wymiany źródła ciepła) lub zgłoszenie w przypadku usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest.
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§4
1. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w § 2
ust. 1 oraz § 2 ust. 3 Umowy nastąpi po weryfikacji przedstawionych przez
Właściciela nieruchomości dokumentów wyszczególnionych w § 3 ust. 2
stanowiących podstawę do rozliczenia dotacji.
2. Przyznane środki finansowe będą przekazane Właścicielowi do odbioru osobistego
w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 w terminie 30 dni od
dostarczenia wszystkich wymienionych w § 3 ust. 2 dokumentów / w formie
przelewu na rachunek bankowy Właściciela.
§5
1. Niezachowanie terminów określonych w § 2 ust.2 i 5 stanowi podstawę do
natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy i utratę dotacji celowej.
2. Warunkiem otrzymania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania jest
trwałe
usunięcie dotychczasowego, węglowego źródła ciepła w związku z czym,
w przypadku ponownego uruchomienia węglowego źródła ciepła Właściciel jest
zobowiązany do natychmiastowego zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej
otrzymania (dotyczy wyłącznie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania).
3. Właściciel zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur i rachunków
dotyczących inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do
udostępniania ich w celu kontroli w tym okresie na żądanie Urzędu Miasta Leszna
lub innych uprawnionych podmiotów.
§6
Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie zapisy:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 ze zmianami) w szczególności art. 250-252,
b) Uchwały Nr …………………………………………………………………………
c) kodeksu cywilnego.
§8
1. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach:
- 2 egzemplarze dla Miasta
- 1 egzemplarz dla Właściciela.
2. Środki zostały zabezpieczone w planie budżetowym : …………………………………………..

Miasto

……………………………………

Właściciel

……………………………………

