Załącznik nr 2 do Regulaminu

UMOWA Nr …………
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy przyłącza
do sieci wodociągowej zawarta w dniu …………………. roku.
pomiędzy: Gminą Skołyszyn – zwana dalej „Dotującym”
reprezentowaną przez …………………………………………………….. – Wójta Gminy Skołyszyn
a ………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a w
…………………………………………………………………………………………………….……..
(miejscowość, numer domu)
zwanym dalej „Dotowanym”.
§ 1.
1) Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego do
nieruchomości
położonej
w
Gminie
Skołyszyn
na
działce
ewid.
nr
…………………………………………., zgodnie z uchwałą Rady Gminy Skołyszyn
Nr ……………………………. z dnia ………………………………… w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie kosztów
budowy przyłączy do sieci wodociągowej.
2) Dotujący zobowiązuje się do udzielenia dotacji Dotowanemu w wysokości ustalonej zgodnie
z
uchwałą
o
której
mowa
w
ust.
1,
jednak
nie
więcej
niż
…………………………………………………………….
§ 2.
1) Dotowany zobowiązuje się do złożenia wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji najpóźniej do
15 grudnia każdego roku, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie kosztów budowy
przyłączy do sieci wodociągowej.
2) Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć dotację na budowę przyłącza wodociagowego, określonego
w § 1., którego planowany koszt wynosi ………………….. zł, zaś czas realizacji zaplanowano od
……………………… do ………………………. (najpóźniej do 15 grudnia ………………….)
3) Dotowany zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania, a po jego zakończeniu, do zgłoszenia
tego faktu w Gminie w celu zapewnienia obecności przedstawiciela Gminy w czynnościach odbioru.
Dotowany zawiadamia Dotującego o planowanym odbiorze na co najmniej 3 dni wcześniej.
§ 3.
1) Kwota dotacji zostanie przekazana na rachunek Dotowanego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez Dotującego poprawnie sporządzonego wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji wraz
z załącznikami, według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do Regulaminu,
o którym mowa w § 2., ust. 4.
2) Wypłata może zostać wstrzymana w razie zakwestionowania przez Dotującego ustaleń zawartych
w dokumentach, o których mowa w ust. 1, do czasu wyjaśnienia kwestii spornych.
§ 4.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji
niezachowania przez Dotowanego warunków umowy, a w szczególności odstąpienia przez Dotującego
od realizacji zadania lub nie przystąpienia do realizacji zadania w terminie określonym w § 2. Ust 1
niniejszej umowy

§ 5.
1) Dotowany jest zobowiązany do zwrotu dotacji zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
2) Zwrot dotacji powinien nastąpić na rachunek bankowy Dotującego nr ……………………...........
………………………………………………………………………………………………….……..
§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 8.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Dotującego.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa do Dotującego, jeden dla
Dotowanego.

………………………………………
Dotujący

………………………………
Dotowany

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Skołyszyn, dnia …………………….
………………………………………………..
imię i nazwisko
………………………………………………..
adres do korespondencji
………………….……………………………..
telefon kontaktowy

WNIOSEK
o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Skołyszyn
ma budowę przyłącza do sieci wodociągowej

Wnoszę o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Skołyszyn na
budowę przyłącza wodociągowego zgodnie z umowa nr ……………………………..………………
z dnia …………………… .
Kwotę dofinansowania:
- proszę przelać na konto bankowe nr ………………………………………………………………..

Załączniki:
- oryginały rachunków i/lub faktur wystawionych na Dotowanego wraz z potwierdzeniem ich zapłaty,
dokumentujących poniesione wydatki,
- protokół bezusterkowego odbioru końcowego wybudowanego przyłącza sporządzony przez
wykonawcę z udziałem Dotowanego,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z poświadczoną przez uprawnionego geodetę długością
wykonanego przyłącza,
- kopia umowy z właściwym podmiotem na dostarczanie wody z gminnej sieci wodociągowej.

……………………………………
Dotujący

:

………………………………
Dotowany

PROTOKÓŁ ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ
UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA BUDOWĘ
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (wypełnia Urząd Gminy)

……………………, dnia ………………………

Dane Dotowanego ………………………………………………………………………………………
Zgodnie z wnioskiem i umowa nr …………………………. z dnia ……………………..…………….
dokonuje się rozliczenia udzielonej dotacji na podstawie niniejszego zestawienia kosztów.
Zestawienie poniesionych kosztów kwalifikowanych na budowę przyłącza wodociągowego.
Lp.

Numer faktury/rachunku

Przedmiot
faktury/rachunku

Kwota brutto

SUMA

ROZLICZENIE
Kwota poniesionych kosztów
zgodnie z zestawieniem
Kwota przyznanej dotacji
Termin przekazania dotacji
Data rozliczenia
Osoba dokonująca rozliczenia

………..………………………………………………….
Podpis osoby dokonującej rozliczenia

………………………………………………………………………
Podpis osoby dokonującej zatwierdzenia wniosku

