Załącznik nr 2
do Zarządzenia SG.0050.25.2020
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 9 lipca 2020

Umowa Nr …/……..
zawarta w …………….., w dniu ………………………….., pomiędzy Gminą
Lubanie, Lubanie 28 A; 87-732 Lubanie reprezentowaną przez
…………………… – Wójta Gminy Lubanie zwaną dalej Gminą
a
P. ………………………………….PESEL: ………………………
zamieszkałym w:……………………………., 87 – 732 Lubanie,
legitymującym się dowodem osobistym: …………………………………….
wydanym przez …………………………….
zwanym dalej Beneficjentem
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy, Beneficjentowi, na dofinansowanie zadania
polegającego na zakupie, wykonaniu i montażu elementów wchodzących w
skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód
opadowych lub remontu istniejącego systemu deszczowego w celu
poprawienia jego sprawności, na nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym ………………obręb ewidencyjny……………………, zgodnie z
zasadami określonymi w Uchwale Nr XI/105/2020 Rady Gminy Lubanie z
dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w
miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów
wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” zmienionej
Uchwałą Nr XII/116/2020 z dnia 19 czerwca 2020r.
§2
1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w §1
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września (bieżącego
roku).
2. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania i eksploatacji systemu
deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 3 lat, licząc od
dnia otrzymania dotacji.
3. Beneficjent zobowiązuje się do gromadzenia i wykorzystywania wód
opadowych na terenie nieruchomości w ramach realizacji zadania, w
sposób nie powodujący niekorzystnych zmian stosunków wodnych na
nieruchomościach sąsiednich.
4. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji
wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 15 września br.
§3

1. W celu realizacji zadania określonego w § 1, Gmina udziela
Beneficjentowi dotacji celowej w wysokości 100 % udokumentowanego
kosztu zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w
skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód
opadowych lub remontu istniejącego systemu deszczowego w celu
poprawienia jego sprawności, jednak nie więcej niż 500 zł. (słownie
złotych: pięćset złotych).
2. Ustalenie ostatecznej kwoty dotacji nastąpi po przedłożeniu przez
Beneficjenta dokumentów rozliczających.
3. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, Gmina przekaże Beneficjentowi
na
rachunek
bankowy
nr:
…………………………………………………Bank……………..., w terminie
30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji.
4. Wypłata dotacji następuje po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji
zadania, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy
Lubanie.
5. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane zadania, za które
uznaje się w szczególności: koszty zakupu, wykonania i montażu
elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do
zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych lub koszty remontu
istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.
1. Za termin wykorzystania dotacji uważa się termin realizacja zadania
objętego niniejszą umową, jednak nie dłużej niż do końca roku, w
którym podpisana została niniejsza umowa.
2. Za termin i sposób rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym
kompletny wniosek o przekazanie dotacji wraz z załącznikami zostanie
zaakceptowany i przekazany do wypłaty dotacji na rachunek
Beneficjenta określony w ust. 2.
3. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonym w
art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§4
Dotujący może przeprowadzić oględziny przedmiotu dotacji w okresie
trwałości zadania tj. do 3 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji oraz wezwać
beneficjenta
do
złożenia
wyjaśnień
w
przypadku
podejrzenia
nieprzestrzegania ustaleń niniejszej umowy.
§5
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy
Kodeksu cywilnego.

§7
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest sąd powszechny, właściwy dla Gminy.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
jednym dla Beneficjenta i dwóch dla Gminy.
GMINA
…………………………………

BENEFICJENT
………………………………..

