
Załącznik  nr 2 do  Uchwały Nr X/66/11 

       Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

       z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 

UMOWA DOTACJI 

na dofinansowanie zadania pn.: …………………………………… zawarta w Złotym Stoku 

w dniu …………. pomiędzy Gminą Złoty Stok z siedzibą w Złotym Stoku Rynek 22, 57-250 

Złoty Stok, reprezentowaną przez:  

Stanisława Gołębiowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika- Ireny Biskupskiej 

zwaną dalej DOTUJĄCYM, 

a: 

……………………………………,  

adres: …………………………………………….., 

NIP: ………………………. 

zwanym dalej DOTOWANYM 

 

§ 1. 

Dotujący, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), udziela Dotowanemu, na jego 

wniosek z dnia ……………….. dotacji na kwotę ………………………… zł (słownie: 

……………………………………… złotych) na wykonanie zadania pn. 

…………………………………………………………. 

 

§ 2. 

1. Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć dotację na dofinansowanie zadania, o którym 

mowa w § 1, którego koszt wynosi …………………………………….. zł, (słownie: 

……………………………………… złotych). 

2. Dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedłoŜenia Dotującemu 

dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadania. 

§ 3. 

1. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek …………………………………………….. 

Dotowanego w banku: …………………….. 

2. Strony ustalają, Ŝe przyznana dotacja zostanie przekazana na konto Dotowanego w 

terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

3. Wypłata kwoty dotacji, na podstawie oświadczenia złoŜonego przez Dotowanego o 

wykonaniu zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych. 

4. Dotowany do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest dostarczyć: 

1) kserokopie dokumentów finansowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających nakłady finansowe, 

2) kserokopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzających 

odbiór urządzeń lub wykonanie prac. 

5. Wypłata dotacji moŜe być wstrzymana w razie zakwestionowania przez Dotującego 

ustaleń zwartych w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4- do czasu wyjaśnienia 

spornych kwestii.  

6. W rozliczeniu będą uwzględnione tylko koszty uzasadnione, tj. bez:  

1) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę, 

2) opłat z tytułu operacji finansowych i zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

 

 



§ 4. 

1. Umowa dotacji moŜe być wypowiedziana w razie niezachowania warunków umowy 

z jednoczesnym Ŝądaniem zwrotu kwot wypłaconych, a w szczególności w przypadku 

wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem. 

2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Dotowany ma 

obowiązek zwrócić kwotę dotacji wraz z karą umowną w terminie 14 dni, licząc od dnia 

doręczenia pisma wypowiadającego umowę. 

3. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi na konto wskazane przez Dotującego. 

 

§ 5. 

Dotujący ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji w terminie 

dwóch lat od daty podpisania umowy. Dotowany zapewni Dotującemu wgląd we wszystkie 

dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją niniejszej umowy w 

kaŜdej jej fazie. 

 

§ 6. 

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich 

zmianach mających istotny wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy, w tym w 

szczególności: nr konta bankowego, nazwy, statusu prawnego oraz o toczącym się 

postępowaniu układowym, bankowym postępowaniu ugodowym, upadłościowym 

likwidacyjnym oraz przekształceniach własnościowych. 

 

§ 7. 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dotowany. 

 

§ 8. 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 10. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Dotującego, jeden dla Dotowanego. 

 


