
                                                                                      
 
 

 

 U M O W A   D O T A C J I  

Nr ………………………./D 

 

zawarta w Opolu dnia  ………………… r. pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 53, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – ……………………., 

zwanym dalej „DOTUJĄCYM”, 

a ……………………. z siedzibą w …………….., reprezentowaną przez: 

………………………………, 

zwaną dalej „DOTOWANYM”. 
 

§ 1 

1. Dotowany oświadcza, że dysponuje wymaganym wkładem własnym na realizację zadania, 

który stanowi różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zadania a kwotą dotacji udzielonej 

na podstawie niniejszej Umowy. 

2. Dotowany oświadcza, że wszelkie zamówienia dokonane w ramach zadania zostaną/-ły 

udzielone: 

a)  na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia   

29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 

b)  w przypadkach ustawowo wyłączonych dla zadań lub ich elementów o wartości powy-

żej 25 000 zł (gdy podział zadania na elementy nie wynika z chęci uniknięcia stosowa-

nia tego trybu wyboru) zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującymi 

równe traktowanie wykonawców oraz wykonanie zadania w sposób efektywny, osz-

czędny i terminowy. 

3. Dotowany oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy i otrzymanie przewidzianego umową 

dofinansowania w formie dotacji nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

4. Dotowany oświadcza, że podatek od towarów i usług VAT naliczony przy realizacji niniej-

szego zadania jest/nie jest jego kosztem i nie może/może być odliczany od podatku należ-

nego w rozliczeniu składanym do urzędu skarbowego.  

5.  Dotowany oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi warunkami  Programu prioryte-

towego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowa-

nie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. 

 

§ 2 
 

1. Dotujący działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), udziela Dotowanemu na jego wniosek złożony dnia … r. 

dotacji do kwoty ………. zł (słownie: ….. złotych) na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 

………………. realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski pro-

gram finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 

sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” na podstawie „Umowy udostępnienia 

środków Nr 433/2021/Wn08/NZ-ur-WF/US” zawartej pomiędzy Dotującym a Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wyno-

szących …… zł (słownie: ……złotych) i pochodzi ze środków: 

a) udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej do kwoty ….. zł; 

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

do ……….. zł. 
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3. W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego 

na: 

 objęciu ochroną przeciwpowodziową … osób, 

 objęciu ochroną inną niż przeciwpowodziowa  …. osób, 

 objęciu ochroną powierzchni terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowo-

dziową: … km2
, 

 objęciu ochrona powierzchni terenów objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa: 

…. km2, 

 inne……………………… 

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 nie znajduje się  na liście przedsięwzięć priorytetowych 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

§ 3 

1. Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć dotację na finansowanie zadania, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 umowy - co udokumentowane zostanie fakturami, rachunkami lub innymi do-

kumentami finansowymi. Planowany koszt zadania wynosi ….. zł (słownie: ………). Ter-

min zakończenia zadania oraz uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego – …. 2021 r. 

2. W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego polegającego 

na zakupie ………………….. 

    Ponadto dotacja zostanie wykorzystana z zachowaniem następujących warunków: 

a) Dotowany zobowiązuje się do oznakowania zakupionego sprzętu znakiem firmowym 

Dotującego i adnotacją Dofinansowano z Programu priorytetowego „Ogólnopolski 

program finansowania służb ratowniczych”, 

b) Dotowany przedłoży oświadczenie o oznakowaniu sprzętu logo Funduszu i ww. adno-

tacją. logo WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW i ww. adnotacją. 

3. Dotujący ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji, a Dotowany 

zobowiązuje się poddać tej kontroli i udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień. Doto-

wany zapewni Dotującemu wgląd w realizację zadania, na które udzielono dotacji, w każ-

dej jego fazie i zobowiązuje się stosować do zaleceń wydanych na podstawie przeprowa-

dzonej kontroli. 

4. Dotowany zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania. Dotowany do dnia ………. 

zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór zadania, uzy-

skanie efektu rzeczowego i ekologicznego oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania z 

wykazaniem źródeł finansowania. 

5.  Dokumentem potwierdzającym zakończenie zadania i uzyskanie efektu rzeczowego i eko-

logicznego będzie: 

 protokół odbioru końcowego lub oświadczenie dotowanego, że zakupiony sprzęt wy-

mieniony w fakturze nr….. z dnia ….. , został w dniu ………….odebrany od dostawcy 

bez zastrzeżeń i przyjęty do eksploatacji w jednostce, 

 kserokopia dowodu rejestracyjnego zakupionego sprzętu, 

 dokumentacja fotograficzna, w tym potwierdzająca oznakowanie samochodu/łodzi in-

formacją o dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu zgodnie z ust. 2., 

 inne………………………….. 

6. Jeżeli wartość zadania ustalona na podstawie rozliczenia końcowego będzie niższa od war-

tości kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 2 ust. 2 umowy, wysokość dotacji ule-

gnie obniżeniu w ten sposób, że jej kwota nie przekroczy …..% ostatecznej wartości zada-

nia ustalonej na podstawie dokumentów przedłożonych do rozliczenia zgodnie z § 4 ust. 4 

umowy.  
 

 
 

§ 4 

1. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek Dotowanego w …….. 
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2. Wypłata dotacji lub jej raty nastąpi na podstawie złożonych przez Dotowanego następują-

cych dokumentów: 

1) „Wniosku o wypłatę dotacji” sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 

do niniejszej umowy; 

2) „Rozliczenia raty dotacji – zbiorczego zestawienia faktur lub innych dokumentów fi-

nansowych”, sporządzonego wg wzoru Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy; 

3) oryginałów faktur lub innych dokumentów finansowych, przedłożonych Dotującemu 

do wglądu wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez  

osobę upoważnioną do reprezentowania Dotowanego (wystawionych po …… r.) - po 

uprzednim ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a 

także zatwierdzeniu do zapłaty przez Dotowanego oraz po opatrzeniu klauzulą „Do za-

płaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Opolu w kwocie ………… zł w tym: 

 ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w kwocie ……… zł; 

 ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu w kwocie ……… zł; 

na podstawie umowy dotacji Nr ….. z dnia ……………. r. ” w terminie do 14 dni od 

daty ich przedstawienia;  

4) protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania lub jego etapu 

finansowanego z raty przypadającej do wypłaty w następujących ratach i terminach: 
 

I rata w kwocie 

600  

………………zł do dnia …………

……. 

r. 

II rata w kwocie ………………zł do dnia …………. r. 
 

lub 

w jednej racie. Termin wypłaty dotacji - ..................................... r. 

3. Wypłata dotacji terminach/terminie  określonych/określonym w ust 2 nastąpi pod warun-

kiem złożenia Dotującemu wymienionych w tym ust. dokumentów w terminie co najmniej 

14 dni przed datą wypłaty. 

4. W przypadku złożenia wymienionych w ust. 2 dokumentów później niż na 14 dni przed 

planowanym terminem wypłaty, wypłata dotacji może nastąpić odpowiednio później.   

5. Dotacja lub jej poszczególne raty mogą być wypłacone w terminach/terminie wcześniej-

szym/-ch niż określony/-e w ust. 2. Dotujący może odmówić wcześniejszej wypłaty, jeżeli 

jego sytuacja finansowa na to nie pozwoli. 

6. Warunkiem wypłaty ostatniej raty dotacji jest również przedstawienie pełnego rozliczenia 

zadania sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

7. W rozliczeniu będą uwzględnione tylko koszty uzasadnione i ściśle związane z realizacją 

zadania objętego umową (uwzględniającego zakres rzeczowy określony w § 3 ust. 2) tj. 

m.in. bez pozycji „VAT naliczony” oraz opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę. 

8. Wypłata dotacji lub jej raty może zostać wstrzymana, mimo spełnienia przez Dotowanego 

warunków określonych w ust. 2 i ust. 6 w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przedło-

żonych dokumentach - do czasu wyjaśnienia spornych kwestii. Wstrzymanie wypłaty wy-

maga pisemnego poinformowania Dotowanego. 

9. Dotujący nie ponosi skutków wstrzymania wypłaty, o którym mowa w ust. 8, chyba że 

wstrzymanie to wynika z jego winy.  

10. Jeżeli wypłacona kwota dotacji przekroczy ………% ostatecznej wartości zadania  

ustalonej na podstawie dokumentów przedłożonych do rozliczenia zgodnie z § 4 ust. 6 

umowy, to wypłacona ponad tę wartość nadwyżka postawiona zostanie w stan natychmia-

stowej wymagalności. Za okres od dnia wypłaty dotacji lub jej części powodującej nad-

wyżkę, do dnia jej zwrotu na rachunek bankowy Dotującego, naliczone zostaną ustawowe 

odsetki.  
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§ 5 

1. Umowa dotacji może być wypowiedziana w razie naruszenia przez Dotowanego warunków 

umowy, z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu wypłaconej kwoty dofinan-

sowania, a w szczególności: 

1) wykorzystania dotacji lub jej raty niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami określo-

nymi w § 3 umowy; 

2) jeżeli Dotowany lub osoba działająca w jego imieniu nie przystąpił do realizacji zadania 

przed dniem wypłaty dotacji lub jej pierwszej raty, określonym w § 4 ust. 2 pkt 4 lub 

odstąpił od realizacji całości lub części zadania, na które dotacja została udzielona; 

3) niezakończenia zadania w terminie określonym w § 3 ust. 1, nieosiągnięcia efektu rze-

czowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, lub nieosiągnięcia planowanego efektu 

ekologicznego w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy oraz niezapewnienia, w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy, co najmniej przez pięć lat od terminu zakoń-

czenia zadania, trwałości tego zadania rozumianej jako utrzymanie jego rezultatów; 

4) odmowy poddania się kontroli Dotującego, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy lub 

utrudniania jej przeprowadzenia, w tym nieudzielania wyczerpujących wyjaśnień, a tak-

że nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości - w kontroli mają prawo uczestniczyć 

przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

5) stwierdzenia w wyniku kontroli realizacji zadania przez Dotującego, że informacje za-

warte we wniosku, na podstawie którego udzielono dotacji i zawarto niniejszą umowę, 

są niezgodne z prawdą lub z dokumentami źródłowymi Dotowanego - w szczególności 

dotyczy to terminów, kosztów realizacji, kwot i źródeł finansowania zadania, a także 

oświadczeń Dotowanego wymienionych w § 1 niniejszej umowy; 

6) jeżeli renegocjacje warunków umowy z przyczyn spowodowanych przez Dotowanego 

trwają dłużej niż 30 dni; 

7) jeżeli Dotowany nie przedstawi Dotującemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4. 

2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Dotowany ma obowiązek 

zwrócić wypłaconą kwotę dotacji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia mu pisma 

wypowiadającego umowę. 

3. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Dotujący poza żądaniem 

zwrotu wypłaconej kwoty dotacji, może naliczyć odsetki karne w wysokości jak od zobo-

wiązań podatkowych od wymaganej kwoty dotacji. 

4. W przypadku zlecenia przez Dotującego prowadzenia windykacji przysługujących mu od 

Dotowanego należności wynikających z niniejszej umowy podmiotowi zewnętrznemu, Do-

towany jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez Dotującego kosztów z 

tym związanych. 

5. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 3 wraz z odsetkami nastąpi na rachunek bankowy Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w Banku Go-

spodarstwa Krajowego Oddział w Opolu Nr 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002 lub 

inny rachunek, pisemnie wskazany przez Dotującego. 
 

 

§ 6 

Strony ustalają zabezpieczenie zwrotu dotacji wraz z odsetkami karnymi w przypadku wy-

powiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy w postaci weksla własnego „in blanco” z 

wystawienia Dotowanego opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. 
 

§ 7 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia zwrotu dota-

cji, o którym mowa w § 6. 

§ 8 

Dopuszcza się możliwość renegocjacji warunków umowy dotacji w razie wystąpienia oko-



5 

 

liczności zmieniających warunki realizacji zadania, na które strony niniejszej umowy, pomi-

mo zachowania należytej staranności, nie miały wpływu. 
 

 

§ 9 

Umowa dotacji wygasa po upływie terminu trwałości zadania określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) 

niniejszej umowy. 
 

 

§ 10 

Dotowany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dotującego danych - jego dotyczących oraz 

zawartych przez niego z Dotującym umów - do celów statystycznych i marketingowych. Dane 

wykorzystywane będą wyłącznie przez Dotującego i nie będą udostępniane osobom trzecim,  

z wyjątkiem danych stanowiących informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze-

śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), które podle-

gają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie. 
 

 

§ 11 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dotowany. 
 

§ 12 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-

nego i innych właściwych przepisów prawnych oraz Programu „Ogólnopolski program finan-

sowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wy-

korzystywanego w akcjach ratowniczych”. 
 

 

 

§ 13 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Dotującego. 
 
 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

stanowi dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

DOTOWANY      DOTUJĄCY 


