
 

 

 

 

 

 

 

UMOWA OŚG.3153.………….. 

 

Zawarta w dniu     .     .    r. pomiędzy  

- Gminą Kleszczów, zwaną dalej „Gminą”  

z siedzibą: ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, NIP: 769-20-78-512, ·REGON: 590647983,  

reprezentowaną przez: 

Sławomira Chojnowskiego – Wójta Gminy Kleszczów 

a  

…………………..…….  

Zamieszkały/a: ……………………………………………………………… PESEL:……..………., 

zwany/a dalej „Dotowanym” bądź „Wnioskodawcą”. 
 

§ 1 

Gmina działając na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Regulaminu dofinansowania 

ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z 

przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów, stanowiącego załącznik do Uchwały 

Rady Gminy Kleszczów Nr XIII/133/2011 z dnia 27 października 2011 roku zmieniony 

Uchwałami Nr XXI/196/2012, Nr XXVIII/244/2012, Nr XL/373/2013, Nr VI/54/2015, Nr 

XV/140/2015, Nr XXIX/280/2017 i Nr XXX/419/2021 zwanego dalej „Regulaminem” i w oparciu 

o wniosek osoby uprawnionej (data wpływu: ……………..), udziela Wnioskodawcy dotacji 

w kwocie ………….. zł (słownie: …………………… zł ……………. gr) ze środków budżetu 

Gminy Kleszczów. 
 

§ 2 

1. Dotacja zostaje przyznana do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem 

do zasadzenia na terenie nieruchomości położonej w ……………………………….., działka/ki 

nr ………………... 

2. Dofinansowaniu podlegają tylko koszty poniesione od dnia podpisania umowy. 

3. Zakres rzeczowy i finansowy roślin objętych umową winien być zgodny z wnioskiem 

złożonym przez Dotowanego. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany rośliny oraz jej parametrów podanych w zakresie rzeczowo- 

finansowym (nazwy rośliny, wysokości, informacji czy materiał jest szczepiony, ilości, ceny), 

wyłącznie na podstawie aneksu do Umowy podpisanego nie później niż 1 dzień przed dniem 

zakupu. Aneksu nie wymaga zmiana rośliny w obrębie odmiany.  

5. W wyniku aneksu kwota dotacji, określona w § 1 i § 3 ust. 2, nie może ulec zwiększeniu. 

 

§ 3. 

1. Przewidywany koszt zadania, tj. całkowity koszt zakupu dofinansowanych sadzonek wynosi: 

………………. zł (słownie: ………………………….. zł  …………… gr). 

2. Kwota dotacji została ustalona zgodnie z § 4 Regulaminu w łącznej kwocie ……………… zł 

(słownie: ………………..…. zł  …………. gr). 

3. Zwiększenie całkowitych kosztów realizacji zadania nie może powodować zwiększenia kwoty 

dofinansowania, o której mowa w ust. 2.   

4. Obniżenie całkowitego kosztu realizacji zadania skutkuje obniżeniem wysokości dotacji do 

kwoty stanowiącej 60% rzeczywiście poniesionych kosztów zadania. 
 

§ 4 

1. Termin zakończenia realizacji zadania: 31 października bieżącego roku.  

2. Dotowany zobowiązany jest złożyć sprawozdanie zgodnie z § 16 Regulaminu nie później niż 



 

 

w terminie 14 dni od daty realizacji zadania wskazanej w ust. 1.  

3. W ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania nastąpi jego weryfikacja.  

4. W terminie 14 dni od pozytywnej weryfikacji sprawozdania kwota dotacji zostanie: 

− przelana na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę:  

Nazwa banku: …………………………………… 

Nr konta: ………………………………………………. 

 

5. W przypadku, gdy Dotowany nie składa sprawozdania, pomimo dodatkowego wezwania, 

umowa niniejsza wygasa. Wygaśnięcie umowy skutkuje brakiem wypłaty dotacji. 

6. Po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej przez podmiot, Komisja Oceny Wniosków 

ds. dofinansowania do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych może przeprowadzić 

oględziny w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania. 

 

§ 5 

1. W okresie 5 lat od daty przyznania dofinansowania: 

− osoba, która uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu 

podmiotowi ani też zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, 

sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co 

do których uzyskała dofinansowanie, 

− komisja, o której mowa w § 4 ust. 6 Umowy może dokonać kontroli nieruchomości 

wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek, pod kątem wykorzystania dotacji, 

− wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji, 

− w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

pisemnie Urząd Gminy w Kleszczowie. Do pisma należy załączyć zdjęcia uschniętych 

sadzonek. 

2. Dofinansowanie podlega obowiązkowi zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku 

stwierdzenia przez komisję niespełnienia warunków określonych w regulaminie w okresie 5 lat 

od daty przyznania dotacji.  

3. Dotowany we własnym zakresie odprowadza z uzyskanego dofinansowania należyte podatki 

i inne opłaty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, a w zakresie obowiązku zwrotu dotacji – 

przepisy ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

 

Gmina Kleszczów:          Dotowany: 
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