
Umowa o udzielenie dotacji  

Nr ………………………. 

 

zawarta w dniu …….………. w ……..…………………. pomiędzy: 

 

GMINĄ SZCZUCZYN z siedzibą przy Placu 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,  

NIP: 7191556722, REGON: 450669766, 

reprezentowaną przez Burmistrza Szczuczyna – ……………………………………………………, 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – …………………………………………………………………, 

zwaną dalej Gminą, 

a 

………………………………………………………………………..…….………. (imię i nazwisko), 

Adres: …………………………………………………………………………………………………, 

legitymującą/-ego się dowodem osobistym nr …………………..……. (seria i nr dowodu osobistego), 

PESEL: …………………………………………… 

zwaną/-ym dalej Beneficjentem, 

 

zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

 

W związku ze złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację 

zadania zgodnie z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy 

Szczuczyn na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, Gmina Szczuczyn udziela Beneficjentowi dotacji na warunkach określonych w niniejszej 

umowie: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi bezzwrotnie dotacji na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji kolektorów słonecznych o wielkości instalacji 

…….. l i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy ……….. kWp, służącej do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości 

……………………………………………………………………………..……….. na działce nr 

……………….………… pod adresem ……………………….………………..…. zwanej dalej 

instalacją hybrydową. 

2. Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy Szczuczyn. 

3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się: niezwłocznie po  

podpisaniu umowy. 

4. Termin zakończenia zadania: …………………………………….. 

§ 2 Wartość powierzonej dotacji i wartość inwestycji 

1. Gmina powierza Beneficjentowi dotację na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 

1, o wartości ........................... zł brutto (słownie: ........................................................................  

brutto). Dotacja będzie wypłacona w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia poprawnie 

złożonego Wniosku o wypłatę dotacji. 

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi ....................... zł brutto 

(słownie: .......................................................................... brutto), zaś wartość kosztów 



kwalifikowalnych stanowiących podstawę do obliczenia wartości dotacji wynosi ....................... zł 

brutto (słownie: ...................................................................... brutto). 

 

§ 3. Zadania i zobowiązania Beneficjenta w ramach Umowy 

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1  

w pełnym zakresie, w oparciu o złożony w ramach prowadzonego naboru Wniosek o udzielenie 

dotacji oraz po uwzględnieniu dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę. Tym 

samym, dofinansowanie nie może być przeznaczone na inne cele. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia Wniosku o wypłatę dotacji nie później niż 30 dni 

kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru instalacji. 

3. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust. 3, 

po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym poinformowaniu o terminie jej przeprowadzenia. 

§ 4. Warunki przekazania i rozliczenia dotacji 

1. Wypłata kwoty dotacji odbywa się przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta  wskazany we 

Wniosku o wypłatę dotacji w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego i kompletnego 

Wniosku o wypłatę dotacji. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Beneficjenta i 

jednym dla Gminy. 

 

 

 

…………………………………….    ………….……………………..                          

Beneficjent                                   Gmina 

 

 

 

                                                                                                     …..…………………………….. 

                                                                                                    Kontrasygnata Skarbnika 

 


