
                                                                                                                                                        
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 
 
                         (pieczęć wnioskodawcy)                                                                                                                  (data)…………………………… 

             

 

Wniosek 

o dofinansowanie przedsięwzięć 

związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 
 
 

Nazwa wnioskodawcy……………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………………. 

Nr tel……………………………………… osoba do kontaktów…………………………………………… 

Organ rejestrowy / regon nr…………………………………………………………………………………… 

Rodzaj prowadzonej działalności…………………………………………………………………..………… 

Nazwa zadania /zakupu……………………………………………………………………………………….. 

Wnioskowana kwota dofinansowania……………………………………..…………………………………. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia……………………………………………………………………………… 

Cele i  zamierzenia…………………………………………………………………………………………….. 

Środki własne lub inne źródła finansowania………………………………………………………………… 

Stan przygotowania zadania,  zaawansowania prac ………………………………………………………………….  

Data rozpoczęcia zadania………………………przewidywany termin zakończenia…………………………………… 

Uzasadnienie konieczności realizacji zadania……………………………………………………………                                      

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uzyskany efekt ekologiczny………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Procedura stosowana przy wyborze wykonawców/dostawców…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga; 

Na wezwanie dotującego wnioskodawca powinien okazać dokumentację ( pozwolenie na budowę, dokumentację techn. inne dokumenty)  

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 

UMOWA DOTACJI Nr … 
 
  zawarta w Szydłowcu w dniu …...  pomiędzy Powiatem Szydłowieckim, zwanym dalej Dotującym  reprezentowanym przez: 
  Starostę  -……. 
  Wicestarostę  - …………… 
  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …                 
  a….. …………………………………………………… zwaną/ym dalej Dotowaną/ym, reprezentowaną/y  przez:  
  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  przy kontrasygnacie….. 
  na udzielenie dotacji, o następującej treści 

§ 1 
1.Dotujący działający na mocy uchwały Rady Powiatu Nr ……… z dn ………   
    w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budŜetu  
    Powiatu Szydłowieckiego udziela Dotowanemu dotacji finansowej celowej  w wysokości …..zł.. (słownie …..)  
    na realizację zadań  p.n: 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
2  Dotowany który pełni funkcję inwestora, zobowiązuje się do terminowego, zgodnego z zakresem celowym i rzeczowym  
     wykonania zadania objętego pomocą finansową.    
3. Odbiór prac odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego w  Szydłowcu. 
4. Przekazanie środków nastąpi po przedstawieniu przez  Dotowanego dowodów z realizacji zadania (faktur, protokołów odbioru,  
     protokołów przekazania itp.)  

§ 2 
1. Dotacja celowa, o której mowa w §1 moŜe być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do …….                                      
2. Wypłata dotacji zostanie wstrzymana  w przypadku przeznaczeniu dotacji na inne zadanie niŜ określone w umowie, bądź    
    zakwestionowania przez dotującego przedłoŜonych dokumentów rozliczeniowych.  

§ 3 
    Dotacja zostanie przelana na rachunek Dotowanego w ciągu 14 dni od złoŜenia i  przyjęcia  dokumentów  z  realizacji  zadania. 

§ 4 
    Dotujący ma prawo kontrolowania wykonanie zadania, na które udzielono dotacji w kaŜdej jego fazie realizacji  i sposobu  
    wykorzystania udzielonej dotacji.                                                           

§ 5 
    Dopuszcza się moŜliwość renegocjacji warunków umowy dotacji w razie wystąpienia okoliczności zmieniających warunki  
    realizacji zadania, na które Dotowany, pomimo zachowania naleŜytej staranności nie miał wpływu.   

§ 6 
   Niewykorzystane środki bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej umowie podlegają   

zwrotowi,  w ciągu 14 dni od daty otrzymania  wezwania o ich zwrot na konto Dotującego wraz z odsetkami 
§ 7 

  W przypadku niewykorzystania   pełnej  kwoty  dotacji  zwrotowi  podlega jej  nie wykorzystana  część  w  ciągu 14 dni  od daty   
  otrzymania  wezwania o ich zwrot na konto Dotującego  

§ 8 
   Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci aneksu pod  rygorem niewaŜności. 

§ 9 
   Dotowany zobowiązuje się do przechowywania przez okres 5 lat dokumentacji techniczno – finansowej. 

§ 10 
   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie  przepisy o  finansach   publicznych,   o   samorządzie  
   gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisy  pozostające w związku z niniejszą umową. 

§ 11 
   Ewentualne spory rozstrzygane będą w drodze wspólnych uzgodnień, a w  przypadku  nieosiągnięci  porozumienia  będą  miały  
   zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 
   Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach,  z których kaŜdy stanowi dowód jej zawarcia, po  
    jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 
                  POWIAT                                                                                                        PODMIOT DOTOWANY                     

                                                  
(Stempel firmowy i podpisy osób działających                                                (Stempel firmowy i podpisy osób działających 
           w  imieniu Dotującego)                                                                                           w  imieniu Dotowanego)



 


