./
Zarządzenie nr 0050/23/2020
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 27.02.2020r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się
o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na ekologiczne

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.,
poz.506) oraz § 8 ,,Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne” stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Gminy Łambinowice nr VII/68/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na
ekologiczne zarządzam, co następuje:
§1. . Określa się wzory dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne:
1). Wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2).Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, stanowiący
załącznik nr 2 do zarządzenia
3). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody współwłaścicieli nieruchomości na zmianę systemu
ogrzewania, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
4). Wzór pełnomocnictwa, stanowiący załącznik nr 4 zarządzenia,
5). Wzór oświadczenia o niekorzystaniu ze wsparcia finansowego z Gminy Łambinowice do
modernizacji systemu ogrzewania, stanowiący załącznik nr 5 zarządzenia,
6). Wzór oświadczenia o wieku starego źródła ogrzewania, stanowiący załącznik nr 6
zarządzenia,
7). Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na kontrolę z Urzędu Gminy
Łambinowice, dotyczącą sprawdzenia faktu zakupu kotła grzewczego ekologicznego oraz podłączenia
go do komina, stanowiącego załącznik nr 7 zarządzenia,
8). Wzór umowy dotacji , stanowiący załącznik nr 8 zarządzenia.
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ,, Samodzielne
stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania środkami funduszu sołeckiego”.
§3 Traci moc zarządzenie z dnia 20 maja 2019r. w sprawie określenia wzorów dokumentów,
które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne .
§4 Traci moc zarządzenie z dnia 27.08.2019r. w sprawie zmiany określenia wzorów
dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice
dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.02.2020r.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/Tomasz Karpiński
Wyk. M. Gucwa

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

Łambinowice, dnia………………………………………..

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne

1. DANE WNIOSKODAWCY
1)Imię i nazwisko

(imię i nazwisko właściciela mieszkania/ budynku mieszkalnego, a w przypadku współwłasności imiona i nazwiska współwłaścicieli lub nazwa
wspólnoty mieszkaniowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4)PESEL : …………………………………………………………………………………………………………………………………
5)Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………………………..
6)Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy z Gminą

(w przypadku wspólnoty mieszkaniowej prosimy podać imiona i nazwiska członków zarządu wspólnoty wskazanych do zawarcia umowy
dotacji):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7)Telefon kontaktowy: …………………….……………………………………………………………………………………..
8) Sposób przekazania dotacji:
przelewem na konto bankowe:
nr konta…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bank ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ MODERNIZACJI OGRZEWANIA
1) Adres nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)Tytuł prawny do władania nieruchomością:
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ współużytkowanie wieczyste
□ inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3)Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:
□ogrzewanie gazowe
□ogrzewanie olejowe
□ogrzewanie elektryczne
□ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe.
□piec akumulacyjny
4)Planowany termin realizacji zadania
Data rozpoczęcia: ……….………………………………………………………………………………………………………...
(nie może być wcześniejsza niż dzień podpisania umowy)

Data zakończenia:………………………………………………………………………………………….………………………..
5) Planowana wysokość kosztów realizacji zadania:
a) koszt związany z zakupem nowego źródła ogrzewania(brutto) …………………………..……..………
b) koszt montażu nowego źródła ogrzewania(brutto)……………………………..……………………………..
c) nazwa producenta, typ (model), moc nowego źródła ogrzewania……………………………………….
6) Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji……………………………………….
7) Rodzaj obecnego źródła ogrzewania …………………………………………………………………………………..
(np. piec CO, piec kaflowy, itp.)

8) Rok produkcji obecnego źródła ogrzewania ……………………………………………………………………….
9) Powierzchnia budynku/mieszkania do ogrzewania przez planowane do zainstalowania
źródło ciepła……………………………………………………………………………………………………………………………
10) Średnie roczne zużycie węgla w tonach przed modernizacją ogrzewania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam/y, że:
1.Zapoznałem/am/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Łambinowice
dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne”
2.Dotacja dotyczy ekologicznego źródła ogrzewania służącego wyłącznie zaopatrzeniu w
ciepło budynku mieszkalnego/mieszkania.
3.Zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i pełne.
4.W przypadku zmiany moich danych teleadresowych oraz danych podatkowych
niezwłocznie poinformuję w formie pisemnej o zaistniałych zmianach.
5.Uzyskane dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej de minimis.

...................................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:
1)oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z księgi
wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
2)pisemną zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, w którym nie
ustanowiono odrębnej własności lokali, na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem wniosku
o udzielenie dotacji, zawierającą upoważnienie dla osoby składającej wniosek do reprezentowania
przez nią wszystkich współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym podpisania umowy
o udzielenie dotacji, pobrania kwoty dotacji i jej rozliczenia;
3)pełnomocnictwo notarialne lub sporządzone na piśmie w tut. Urzędzie Gminy w obecności
pracownika właściwej komórki organizacyjnej do reprezentowania właścicieli nieruchomości,
w przypadku kiedy z wnioskiem występuje pełnomocnik.
4) oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Łambinowice do
modernizacji systemu ogrzewania, zrealizowanej na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku.
5)oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontrole z Urzędu Gminy Łambinowice
6)oświadczenie dotyczące roku produkcji pieca
7)kosztorys/ ofertę cenową zawierającą, co najmniej nazwę producenta, typ (model), moc i wartość
brutto nowego źródła ogrzewani

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

…………………………………………………………
miejscowość, data

............................................................
(imię i nazwisko)
............................................................
............................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/ posiadam inne prawo do
użytkowania nieruchomości* …………………………………………………………………………………………………
(Tytuł prawny do nieruchomości)

nieruchomości położonej w………………………………………….……………………………………….., przy ulicy
………………………………………………………………………………….., na działce o numerze ewidencyjnym
……………….……………………………………....

………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

*- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

………………………..………………………………
miejscowość, data

............................................................
(imię i nazwisko)
............................................................
............................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody współwłaścicieli nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania

Niniejszym oświadczam, iż będąc współwłaścicielem nieruchomości położonej
w…….………………………………………………………………………………………………………………………………przy
ulicy…………………………………………………………………………………..…………………………………………….…..,
na działce o numerze ewidencyjnym ………………………….., wyrażam zgodę na zmianę systemu
ogrzewania na ekologiczne na terenie w/w nieruchomości, oraz wypłatę dotacji
współwłaścicielowi (imię i nazwisko)
........................................................................................................ ubiegającemu się o dotację
celową na ten cel.
Jednocześnie upoważniam Pana/Panią
……….……………………………………………………………………………………………………………………...………...……
zam.………………………………………………………………………………………………………………………………………..
legitymującego/-ą się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………….
do podpisania umowy dotacji z Wójtem Gminy Łambinowice, w moim imieniu.

...........................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

……………………….……………………………
miejscowość, data

....................................................................
(imię i nazwisko)
....................................................................
....................................................................
(adres zamieszkania)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/podpisana…………………………………………………………………..……………..…………,
niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu …………………………………………………………..………………
legitymującej się/legitymującego się dowodem osobistym nr ………………………. do występowania
w imieniu moim w sprawach związanych z uzyskaniem dotacji do wymiany kotła grzewczego.

………………………………………..………………………….
(czytelny podpis)

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

……………………….……………………………
miejscowość, data

….................................................................
(imię i nazwisko)
….................................................................
….................................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o niekorzystaniu ze wsparcia finansowego z Gminy Łambinowice do modernizacji
systemu ogrzewania, zrealizowanej na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku.

Niniejszym oświadczam, że świadomy odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnie ze stanem faktycznym lub zatajenie prawdy, nie korzystałem ze wsparcia
finansowego z innych źródeł w postaci dotacji do modernizacji systemu ogrzewania,
zrealizowanej na nieruchomości położonej w…………………………………………………………………………,
przy ulicy………………………………………............................................................................................,
na działce o numerze ewidencyjnym ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….
( czytelny podpis)

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

.............................................................................
miejscowość, data

….................................................................
(imię i nazwisko)
….................................................................
….................................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie

Ja.....................................................................................................................................,
zam.……………………………………………………………………………………………………………………………………….,
oświadczam, iż podany we wniosku rok produkcji pieca/pieców jest zgodny ze stanem
faktycznym. Oświadczam, iż biorę pełna odpowiedzialność prawną za podane dane.

……………………...........................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 7 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

………………………….……………………………
miejscowość, data

….................................................................
(imię i nazwisko)
….................................................................
….................................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
Ja.....................................................................................................................................,
zam.……………………………………………………………………………………………………………………………………….,
oświadczam, iż wyrażam zgodę na kontrolę z Urzędu Gminy Łambinowice, dotyczącą
sprawdzenia faktu zakupu kotła grzewczego ekologicznego oraz podłączenia go do komina.

……………………...........................................................
(podpis)

Załącznik nr 8 do zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice

Umowa nr……………………………………

Zawarta w dniu………………………………..pomiędzy Gminą Łambinowice, ul. Tadeusza
Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, posiadającą NIP 753-23-91-051,REGON 531412846,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Łambinowice- mgr Tomasza Karpińskiego, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy- mgr Ewy Drozd, zwanymi w treści umowy ,, Dotującym”
a
Panią/Panem ………………………………………………………………………………………….………………………………
Zamieszkałą/ym w …………………………………………………………………………………………………………………,
PESEL………………………………………………………, seria i nr dowodu tożsamości ………………………………,
zwaną/ym w treści umowy ,, Dotowanym”.

§1
1. Działając na podstawie art. 403 ust.5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Środowiska oraz Uchwały Rady Gminy Łambinowice nr VII/68/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej
na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne, Dotujący udziela dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania zasilanego
piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe do klasy 4 na ogrzewanie ………………......… na terenie
nieruchomości położonej na terenie Gminy Łambinowice, w miejscowości
…………………………………………………………………………………………………
2. Dotowany oświadcza, że jest……………………………………………………..…………nieruchomości,
o której mowa w ust.1 położonej w miejscowości…………………………………………………………………..,
Działka ewidencyjna nr………………………………..…………………. .

§2
1.Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania udzielonej mu dotacji zgodnie z celem na jaki
ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
2. Termin realizacji inwestycji:
1) rozpoczęcie…………………………………………………….
2) zakończenie……………………………………………………

§3

Dotowany zobowiązuje się do:
1.) Przeznaczenia dotacji na dofinansowanie zadania, o którym mowa w §1 ust.1.
2). Dotrzymania terminów określonych w §2 ust. 2,
3). Przy realizacji zadania dopełnienia wszystkich wymagań formalnych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa w tym przestrzegania regulaminu udzielania pomocy
z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania
na ekologiczne, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łambinowice nr VII/68/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne.
4). Informowania Dotującego o wszelkich zmianach i okolicznościach mających wpływ na
wykonanie przez Dotowanego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5). Nie zaprzestania w terminie 2 lat od uzyskania dotacji używania bądź zmiany
zainstalowanego systemu ogrzewania, jeżeli zmiana bądź zaprzestanie korzystania
spowodowane zostały przyczynami leżącymi po stronie Dotowanego, Dotowany zobowiązany
będzie do zwrotu kwoty dotacji do Urzędu Gminy w Łambinowicach.

§4
Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadania.
§5
Wysokość dotacji
Dotujący zobowiązuje się do przekazania Dotowanemu na dofinansowanie kosztów inwestycji
zadania kwotę dotacji w wysokości 4 000,00 zł( słownie: cztery tysiące zł.)

§6
Rozliczenie dotacji.
1. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy dotacji,
przelewem na konto Dotowanego……………………………………………………………………………………………
2. Dotowany oświadcza, że jest posiadaczem wskazanego wyżej rachunku bankowego
i zobowiązuje się do jego utrzymania nie krócej, niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń
z Dotującym, wynikających z niniejszej umowy.
3. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Dotującego.
Osobą odpowiedzialną za nadzór i rozlicznie zadania jest upoważniony pracownik Urzędu
Gminy w Łambinowicach.
4. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do daty zakończenia inwestycji, Dotowany
przedkłada Dotującemu następujące dokumenty:
1)udokumentowane koszty inwestycji-faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po
dacie zawarcia umowy o dotację;
2) oświadczenie o dokonaniu odbioru systemu ogrzewania ekologicznego przez uprawnione
osoby lub jednostki;

3)potwierdzenie likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania przez przedłożenie kserokopii
karty przekazania odpadów za wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kwalifikowanych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu
elektrycznym,
b)pieców objętych ochroną konserwatorską;
W powyższych przypadkach konieczne jest przedłożenie oświadczenia o odłączeniu pieca od
przewodu kominowego.
4)dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania, w przypadku
ogrzewania na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym
paleniskiem, certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe.
5) umowa dostarczenia paliwa gazowego, energii elektrycznej, w przypadku wykonania
ogrzewania o którym mowa w §2 ust.2 pkt 1,2,3 regulaminu udzielania z budżetu Gminy
Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania zadania oraz
parametrów technicznych zakupionego przez Dotowanego urządzenia, Dotujący zastrzega
sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania
w całości.
6. W przypadku złożenia niekompletnego rozliczenia dotacji, Dotujący wezwie na piśmie do
uzupełnienia braków formalnych Dotowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Niezastosowanie się do wezwania stanowi podstawę do wystąpienia o zwrot przyznanej
Dotowanemu kwoty dotacji.
7. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji winny być uwierzytelnione
przez osobę dokonującą kontroli „Stwierdzam zgodność z oryginałem” oraz znaleźć się
w aktach sprawy.
8. Obowiązek rozliczenia przyznanej dotacji, stosownie do przepisów prawa spoczywa na
Dotowanym.
§7
Realizacja zadania
1.Realizacja zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne wraz
z montażem musi odbyć się najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.
2. Ostateczne rozliczenie dotacji w przypadku zawartym w pkt. 1 musi odbyć się do dnia 30
grudnia danego roku budżetowego.
3.W przypadku niemożności wykonania zadania oraz rozliczenia dotacji w danym roku
budżetowym do dnia 30 grudnia należy zwrócić wypłaconą dotację w kasie Urzędu Gminy lub
dokonać przelewu na konto bankowe zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

§8
Kontrola zadania.
1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Dotowanego w tym
wydatkowania przyznanej dotacji.
2. Uprawnienia do kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Dotującego w tym
wydatkowania przyznanej dotacji.
3. Dotowany wyraża zgodę na kontrole realizacji zadania w zakresie:
1) na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia wykonania inwestycji i rozliczenia
dotacji.
2). Zgodności stanu faktycznego wykonywania zadania z dokumentami przedłożonymi wraz
z rozliczeniem dotacji w terminie 2 lat, licząc od końcowej daty realizacji inwestycji.
§9
Zwrot udzielonej dotacji.
1.Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 251 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869), tj. niewykorzystania części dotacji lub art. 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), tj. wykorzystania dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, niezależnie pobranej lub nadmiernej wysokości.
2. Z zastrzeżeniem przepisów o finansach publicznych termin zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem, niezależnie pobranej lub
w nadmiernej wysokości wynosi 15 dni, po upływie terminu wykorzystania dotacji.
3.Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek Dotującego: 57 8905 1010
2005 0012 5413 0110, Bank Spółdzielczy w Prudniku filia w Łambinowicach.
4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczone są odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§10
Rozwiązanie umowy.
1.Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonanie umowy.
2. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) nienależytego wykonania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego
realizowanego zadania lub jego zmiany bez zgody Dotującego.
2)nieprzedłożenia przez Dotowanego dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji
w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3) odmowy podpisania przez Dotowanego dokumentów kontroli.
4) niezrealizowania zadana w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt.2 niniejszej umowy.

§11
Forma pisemna oświadczeń.
1.Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową
wymagają pod rygorem nieważności umowy zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie
pisemnej.

§12
Postanowienia końcowe.
1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
2.Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Strony
będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie
poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę Dotującego Sądu
Powszechnego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyk. M. Gucwa

Dotujący:

..................................................................................
(kierownik jednostki)

..................................................................................
(Skarbnik Gminy)

Dotowany:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łambinowice, ul.
T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pani Bogusław Dziadkiewicz –
radca prawny, kontakt: e.mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
w celu związanym z wykonaniem umowy z dnia …………………………………………………. której
Pan/Pani jest stroną, a której przedmiotem jest umowa na wymianę obecnego źródła
ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową
i w celu jej realizacji ;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO ***;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności
pozostałych załączników do umowy.

Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli
…..............................................................................................................
data i czytelny podpis

