
OGŁOSZENIE   

          Burmistrza Gminy i Miasta  Lwówek Śląski 

 

       Na podstawie ZARZĄDZENIA   NR GPNŚ / 4 / Z / 2008 z dnia  30 stycznia 2008 

Burmistrza Gminy i Miasta  Lwówek Śląski w sprawie ustalenia „Regulaminu 

przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lwówku Śląskim dla właścicieli/posiadaczy nieruchomości z terenu 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski realizujących przydomowe oczyszczalnie ścieków             

o wydajności do 5 m 3”, 

ogłaszam 

 

 nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków            

o wydajności do 5 m 3  przewidywanych do realizacji w roku  2008.  

 

Wnioski składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami/posiadaczami nieruchomości 

z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski, przy czym za właścicieli nieruchomości rozumie 

się również ich użytkowników wieczystych. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi 

załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, 

Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski w terminie do dnia 31 marca 2008 

roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Druki wniosku są do pobrania 

w pokoju nr 3 tut. urzędu w godzinach jego pracy, gdzie jednocześnie można uzyskać 

dodatkowe informacje w tym również zapoznać się cytowanym wyżej regulaminem,          

a także  umową dotacji.   

Elektroniczna wersja formularza wniosku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Lwówek Śląski w zakładce aktualności pod adresem  http:// www.lwowekslaski.pl/ . 

W powyższym biuletynie dostępne są również cytowane wyżej dokumenty tj: zarządzenie 

wraz z regulaminem oraz umowa dotacji.  

 

                                                                                         Burmistrz Gminy i Miasta 

                                                                                                   Lwówek Śląski 

                                                                                                             /  -  / 

                                                                                                    Ludwik Kaziów 



 

UMOWA  DOTACJI nr …….…../2008 

8 

Dnia .................................. w Lwówku Śląskim , pomiędzy 

Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim      

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, reprezentowanym przez 

dysponenta funduszu-Gminę Lwówek Śląski, w imieniu którego działają: 

Ludwik Kaziów  – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Alicji Turkiewicz 

 zwanym dalej Funduszem,a 

Panem/Panią………………………………………………………………………………….... 

zamieszkałym w miejscowości:………………………………………………………………, 

legitymującym/ą/ się dowodem osobistym Seria……………., Nr…………………….zwanym 

 dalej „Dotowanym”, zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1.  

1. Fundusz zleca Dotowanemu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy  i Miasta Lwówek Śląski Nr GPNŚ/     

/Z/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.w sprawie ustalenia  „Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim dla właścicieli/posiadaczy 

nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski realizujących przydomowe oczyszczalnie ścieków …….” 

realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m
3
 /dobę w roku 2008, na działce 

nr ……….., obręb ……………………., Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1, jest szczegółowo określone we wniosku z dnia 

……………………. złożonym przez Dotowanego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

§ 2. 

1. Fundusz zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji  

w wysokości: ………………………….. zł (słownie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………….).  



2. Środki finansowe w wysokości określonej w ust.1 zostaną przekazane na rachunek 

bankowy Dotowanego:…………………………………………………………….., względnie 

wypłacone zostaną w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest  posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego 

i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili 

dokonania ostatecznych rozliczeń z Funduszem, a wynikających  

z umowy.  

§ 3. 

1.   Termin wykonania zadania ustala się  od dnia ……….. 2008 r. do dnia………..…2008r. 

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem, w tym w szczególności  

z zachowaniem zawartych w nim terminów realizacji zadania. 

§ 4. 

Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie     

z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to             

w szczególności odsetek bankowych od przekazanych przez Fundusz środków, które należy 

wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania. 

§ 5. 

Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, w sposób umożliwiający 

identyfikację poszczególnych operacji księgowych dotyczących udzielonej dotacji. 

§ 6. 

1. Fundusz sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego, w 

tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być 
przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Funduszu mogą 
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 

prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji 

dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany 

dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i 

informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Funduszu w miejscu realizacji 

zadania. 

4. Fundusz dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania określonego umową,          
a w szczególności bada: 

1) stan realizacji zadania, 

2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, 



3) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania, 

4) prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.  

5. Kontrole przeprowadza się w taki sposób, by nie utrudniać Dotowanemu wykonywania 

zadania zleconego, z poszanowaniem praw osób trzecich. 

6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają pisemny protokół w dwóch 

egzemplarzach. 

7. Dotowany ma prawo do złożenia zastrzeżeń do protokołu, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania. Zastrzeżenia składane są Funduszowi na piśmie. 

8. Fundusz udziela odpowiedzi Dotowanemu w ciągu 14 dni od dnia, złożenia przez niego 

zastrzeżeń o ich uwzględnieniu lub nie. Fundusz informując jednocześnie  

o ostatecznej ocenie realizacji zadania określonego umową w kontrolowanym zakresie może 

określić zalecenia pokontrolne, określić kwoty dotacji podlegające zwrotowi, wypowiedzieć 
umowę lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 7. 

 1. Zleceniobiorca składa informację  z wykonania zadania   w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2008r. 

3. Informacja ta podlega kontroli przez Fundusz,  Pisemne zatwierdzenie tej informacji na 

podstawie przeprowadzonej kontroli stanowi podstawę ostatecznego rozliczenia umowy i 

potwierdzenie jej wykonania.  

4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Dotowany w wyznaczonym terminie przedstawił 

w informacji dodatkowe dane i wyjaśnienia.  

5. W przypadku nie przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1, Fundusz wzywa 

pisemnie Dotowanego do jej złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje 

przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.  

§ 8. 

1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Dotowany jest zobowiązany 

wykorzystać w okresie obowiązywania umowy. 

2. Jeżeli dotacja nie zostanie rozliczona w terminie lub nie został osiągnięty planowany efekt 

ekologiczny, to przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy         

GFOŚ i GW o numerze 30 8384 0009 0010 0582 2000 0009 wraz z ustawowymi odsetkami 

naliczonymi od dnia przekazania dotacji, w terminie 7 dni od wezwania Funduszu. 

 

 

 



§ 9. 

1.Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 
wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz 

ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole. 

§ 10. 

1. Umowa może być rozwiązana przez Fundusz ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1. wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,  

2. nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie 

wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

3. jeżeli Dotowany przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie 

przewiduje tego niniejsza umowa, 

4. jeżeli Dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez 

Fundusz nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. nie dotrzymania innych warunków zawartych w umowie 

2. Rozwiązując lub wypowiadając umowę, Fundusz określi kwotę dotacji podlegającej 

zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia 

przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać 
wpłaty. 

3. W przypadku dokonywania ewentualnego zwrotu niewykorzystanych częściowo środków 

na odpowiedni rachunek bankowy, w treści przelewu Dotowany umieszcza informację, jakiej 

umowy dotyczy zwrot, ze szczególnym wskazaniem wielkości środków  

i odsetek. 

                                                                 § 11. 

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                  § 12. 

Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, powstałe 

w związku z realizacją zadania. 

§ 13. 

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)  

 



§ 14. 

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy 

Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Funduszu, sądu 

powszechnego. 

                                                                 § 15. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla 

Funduszu i jeden dla Dotowanego. 

 

 

 

   Fundusz:                                                                                               Dotowany: 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. wniosek o udzielenie dotacji 

 

 

 

 

 

 

 

 



..................................................................                                   Lwówek Śląski ………………… 

..................................................................  

…………………………………….                           Burmistrz  Gminy i Miasta  

Dowód osobisty …………………                              Lwówek Śląski 

          /adres zamieszkania i nr tel./ Al. Wojska Polskiego 25 A 

 59-600 Lwówek Śląski 

Wniosek 

Niniejszym zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej  oczyszczalni ścieków o 

wydajności…………………………………….. w miejscowości ………………………………………….. ulica 

………………………….. nr ………, nr działki ……………, obręb…………………………….. Oczyszczalnia 

ścieków obsługiwać będzie budynki mieszkalne, usługowo – produkcyjne, rolnicze* 

…………………………………………………………………… położone na działkach nr 

……………………………….. , obręb ………………………………………………………... Całkowity 

przewidywany koszt budowy wyniesie …………….. zł./ 

słownie:…………………………………………………………………/ Przewidywany termin rozpoczęcia 

budowy ……………………..2008 r. Przewidywany termin przekazania (przyjęcia) do użytkowania dnia 

…………………………2008 roku.  

W załączeniu przedkładam: 

   -        projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków 

-     dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością / np. akt własności / 

-        uprawnienia do wykonania prac zgodnie z ustawą prawo budowlane /zgłoszenie robót budowlanych do 

Starostwa Powiatowego/ 

-         inne  ……………………………….................................................................................... 

……………………………………… 

 czytelny podpis  wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


