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WOJEW6DZKI FUNOUSZ OCHRO^fY
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UMOWA DOTACJI
NR1531/U/400/195/2019
zawarta w Poznaniu w dniu 21.08.2019 r. pomiedzy:
Wojew6dzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
z siedzibq w Poznaniu, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznart,
nr identyfikacji podatkowej (NIP) 7781134790. REGON 301313654,
zwanym dalej "Funduszem", reprezentowanym przez:
Zast^pcQ Prezesa Zarz^du Aleksandr^ Durkowsk^
Kierownika Dzialu Przedsi^wzi^d Pozostafych Krystyn^ Aleksandrzak na podstawie udzielonego petnomocnictwa
PZ/0201/33/2019 z dnia 09.08.2019 r.
a Gmin^ Brudzew,
z siedzibq w Brudzewie przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Bmdzew
nr identyfikacji podatkowej (NIP) 668-19-23-110, REGON 311019409 .
zwanq dalej "Beneficjentem"
reprezentowanym przez:
W6jta Gminy Brudzew Cezarego Krasowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew Wioletty Jasnowskiej
zwanymi dalej „Stronami Umowy".

nr WFOS-I-

Dzialajqc, w szczeg6lnoSci, na podstawie:
1.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 6rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) zwanej dalej ,prawem ochrony
Srodowiska",
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zwanej dalej „ustawq o finansach
publicznych",
oraz w oparciu o:
1.

„Zasady udzielania i umarzania poiyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotaqi ze Srodkdw WFOSiGW w Poznaniu",
zwane dalej ,Zasadami",
2. „Regulamin naboru wnioskdw w zakresie edukacji ekologicznej dIa ubiegaj^cych s i ^ o dofinansowanie ze Srodk6w Wojew6dzkiego
Funduszu Ochrony 6rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2019",^
3. „Regulamin naboru wniosk6w na przedsl^wziQoia zwiqzane z ochronq bior6znorodno6oi i 6wiadczoniami ekosystemowymi dio
ubiegajqcych CIQ O dofinansowanie ze 6rodk6w Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowicko i Gospodarki Wodnoj-w Poznaniu w
roku 2019",^
A. „Regulamin naboru wniosk6w na przodsiQwziQcia zwiqzane z dziataniomi na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczbl na terenie
wojew6dztwa wielkopolskiego dIa ubiogajqcych siQ o dofinansowanie ze ferodkbw Wojow6dzkiQgo Funduszu Ochrony 6rodowi6ka i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2010",^
&=—„Regulamin naboru wniosk6w z zakresu doposa^enia jednoctek powotanych do zapobiegania i likwidaoji skutk6w katastrof
naturalnych lub ekstremalnych zjawick atmocforycznych i powaznyoh owarii dIa ubiogajqcych s i ^ o dofinansowanie ze 6rodk6w
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 6rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2010",^
6. „Wytyczne oznakowania przedsi§wzi§6 dofinansowywanych ze Srodk6w Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 6rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu",
7. „Wytyczne stosowania przepis6w Kodeksu cywilnego dotycz^cych przetargu lub negoqacji wraz z infomnacjq dotycz^cq wykonania
przedsiewziecia wlasnymi sHami wykonawczymi",^
8. Jnstrukcje rozliczania um6w"
Strony Umowy zgodnie postanawiaj^, co nast^puje:
§1
Definlcje
l!ekro6 w niniejszej Umowie jest mowa o:
1. „Umowie" - naleiy przez to rozumied niniejsz^ Umow^ o dofinansowanie;
2. „Dotacji" - nale±y przez to rozumiefi udzielane Beneficjentowi dofinansowanie ze Srodk6w Funduszu w formie bezzwrotnej,
przeznaczone na realizacji Przedsiewziecia, do wysokofici okreSlonej w Umowie, wyplacane w catofici lub w ratach;
3. „Przedsiewzieciu" - nale±y przez to rozumled ca\ott zamlerzenia z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej realizowanego
przez Beneficjenta, bed^cego przedmiotem Umowy;
4. „Jednostce realizuj^cej Przedsiewziecie" - nale±y przez to rozumieC podmiot ponoszqcy koszty Przedsiewziecia;
5. „Hamnonogramie" - naiezy przez to rozumie6 Harmonogram rzeczowo-finansowy okreSlajqcy realizacje Przedsiewziecia w ujeciu
czasowym i kosztowym w rozbiciu na wyodrebnione elementy Przedsiewziecia i potwierdzony podpisem os6b upowainionych do
reprezentowania Beneficjenta. Dokument sporzqdza sie w rozbiciu na koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz koszty
bieiqce. Dokument okreSIa termin zakortczenia Przedsiewziecia;
6. „Hamionogramie wyplat" - nale±y przez to rozumied dokument infonnujqcy o kwotach i temiinach ziotenia dokumentdw
stanowi^cych podstawe do przekazywania dotacji na rachunek Beneficjenta w rozbiciu na koszty inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne oraz koszty biei^ce;
7. „Zakoriczeniu Przedsiewziecia" - nale±y przez to rozumied date zakoriczenia Przedsiewziecia, okre6lonq przez Beneficjenta w
Hamnonogramie;
^ WykreSlie, jeSli nie dotyczy
2 WykreSlie, je^ll nie dotyczy
3 WykreSlie, jeSli nie dotyczy
* WykreSlie, jeSli nie dotyczy
^ WykreStie, je6li nie dotyczy
Wojew6dzki Fundusz Ochrony drodowiska i
ul. Szczepanowskiego I S A , 60-541 Poznart
tel. 61 845 62 00, fax 61 841 10 09
e-mai!: biuro@wfosgw.poznan.pl

arki WodnaJ w Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

^

.Efekcie rzeczowym" - naleiy przez to rozumie6 miemik obrazujgcy bezpo6redni, materialny efekt realizacji przedsiewziecia
okreSlony w Harmonogramie;
.Efekcie ekoiogicznym" - naleiy przez to rozumiei^ miemik okreSlaj^cy w spos6b mierzalny pozytywny wptyw przedsiewziecia na
Srodowisko okreSlony w Umowie, kt6ry Beneficjent jest zobowi^any osiqgnq6 w wyniku realizacji Przedsiewziecia;
„Koszcie kwalifikowanym" - naleiy przez to rozumlefi koszt przedsiewziecia niezbedny do osiggniecia efektu ekologicznego,
ustalony dIa poszczeg6lnych dziedzin ochrony Srodowiska przez Fundusz i wskazany w Regulaminie naboru, ujety w
Harmonogramie;
.Koszcie niekwalifikowanym" - naleiy przez to rozumied takie naktedy finansowe, kt6re nie spetniajq warunku zaiiczenia do koszt6w
kwalifikowanych, a s ^ wyodrebnione w Harmonogramie;
^PZP" - naleiy przez to rozumied Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiert publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986
ze zm.);
„Kodeksie cywilnym" - naleiy przez to rozumiefi Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1145);
„pomocy publicznej" - naleiy przez to rozumie6 pomoc publicznq w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. 0 postepowanlu w sprawach dotycz^cych pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

§2
Przedmiot Umowy
1. Umowa okreSIa szczeg6iowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, nszliczania i przekazywania dotaqi na pokrycie kosztbw
kwalifikowanych, zwi^zanych z realizacji Przedsiewziecia pn.: „Odpowiedzialni za Srodowisko - stworzenie nowych irddet
upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Brudzew." okredlonego we wnlosku o udzielenie dotacji z dnia
27.02.2019 r. z wpfywem w dniu 01.03.2019 r., jego korekcie z dnia 17.04.2019 r. oraz inne prawa i obowiqzki Stron Umowy.
2. Beneficjent jest zobowi^any do realizacji Przedsiewziecia w oparciu o Hanmonogram, stanowi^cy za^cznik nr 1 do Umowy oraz
Harmonogram wyptet stanowi^cy zal^cznik nr 2 do Umowy.
3. W przypadku konleczno§ci dokonania zmlan w Przedsiewzieciu na podstawie § 11 wpfywaj^cych na konlecznoSd wprowadzenia
zmian w Umowie oraz w Hamionogramie i/lub Hamionogramie wypfat, Beneficjent jest zobowi^any do realizacji Przedsiewziecia
uwzgledniaj^c wprowadzone oraz zaakceptowane przez Fundusz zmiany zgodnie ze zaktualizowanym Hamnonogramem i/lub
zaktualizowanym Harmonogramem wyptet.
4. Aktualizacja Harmonogramu
I Hamionogramu wyptat nie wymaga sporz^dzenia aneksu do Umowy, chyba,
i e Fundusz uzna inaczej. Zaktualizowane dokumenty, o kt6rych mowa wyiej stajq sie integrainq czeSciq Umowy
w momencie ich pisemnej akceptacji przez Fundusz, pod rygorem nIewainoSci.
—Przedsiewziecie bgdzio realizowano przoz Beneficjenta i
- Jednostke realizujqcq PrzedpiQwgiecio, z siedzibq w
nr identyfikacji podatkowej (NIP)
, REGON
Wszystkie zapisy Umowy sq obowiqzujqce dlo Bonoficjonta i Jednostki roalizujqcoj Przedsiewzieoio.*
6. Cattcowity planowany koszt BRUTTO Przedsiewziecia wynosi 57 500,00 zi {stownie zl: pie6dzieslqt siedem tysiecy pie6set 00/100),
w tym koszty kwalifikowane (poz. 11.1 - 11.3 Hannonogramu) w kwocie 57 500,00 z\e zl; pietdziesiqt siedem tysiecy pie6set
00/100).
7.
8.
9.

10.
11.

1.
2.
3.
4^
5.
6.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany Przedsiewziecia, ze wzgledu na to, i e realizujqc Przedsiewziecie Beneficjent nie moie
odzyskad w iaden spos6b poniesionego kosztu podatku VAT, wykazanego w fakturach dotyczqcych Przedsiewziecia.
Poniesienie przez Beneficjenta koszt6w kwalifikowanych w kwocie wiekszej nii okre&lona w ust. 6 nie stanowi podstawy do
zwiekszenia przyznanej kwoty dotacji.
Fundusz udziela Beneficjentowi dotacji do kwoty ogbtem 34 500,00 zl (stownie zl: trzydzieSci cztery tysiqce pietset 00/100), co
stanowi 60,00% kwoty calkowitych koszt6w kwalifikowanych Przedsiewziecia.
Dotacje przeznacza sie na sfinansowanie:
1) kosztow inweetycyjnych i zakup6w inwoctycyjnych do kwoty 0,00 zl (slownle zl: zoro 00/100) na poz
Harmonogramu,'
2) koszt6w bieiqcych do kwoty 34 500,00 zl (siownie zl: trzydzieSci cztery tysiqce pie^set 00/100) na poz. 11.1,11.2,11.3
Harmonogramu.^
Dofinansowaniu podlegajq jedynie koszty kwalifikowane, poniesione (zaplacone) przez Beneficjenta po dacie zioienia wniosku o
udzielenie dotacji.
Kwota dotacji nieprzekazana Beneficjentowi do dnia 31.12.2019 r., jeiell z Umowy nie wynika inaczej, nie przechodzi do realizacji w
roku nastepnym.
§3
Termtny i potwierdzenie realizacji Przedsiewziecia
Okres obowiqzywania Umowy tnwa od dnia jej zawarda przez Strony Umowy do dnia zakortczenia okresu tnwatofeci
Przedsiewziecia, ^. do 30.11.2022 r.
Beneficjent zobowiqzuje sie do zakohczenia Przedsiewziecia wjenninie do dnia 30.11.2019 r.
Strony Umowy wskazujq, i e planowany efekt ekologiczny w wyniku "realizacji Przedsiewziecia polega na upowszechnlaniu wiedzy
w zakresie edukaqi ekologicznej w§r6d mieszkar^c6w wojewddztwa wielkopolskiego
Beneficjent zobowiqzuje sie do udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego do dnia 30.11.2020 r^
j
^ n e f i q e n t zobowiqzuje Sie do przedloieriia" Funduszbwi w tenminie do dnia i0.'t2.2019 r^'rotokolu lub protokotow odbioru
F^edsiewzieciat/lubsprawozdania merytorycznegozprzebiegurearizacjiPrzedsiewziecia.
Beneficjent zobowiqzuje sie'do przedloienia Funduszowi w terminie do dnia 10.12.2019j. rozliczenia kor^cowego, w wysoko6ci
calkowitych poniesionych koszt6w kwalifikowanych, sporzqdzonego zgodnie z Insfrufcq^

« WykreSlie, jeSli nie dotyczy
' WykreSII6, jeSli nie dotyczy
* WykreSlie, jeSIi nie dotyczy
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§4
Warunki wyptety dotacji
Wypiata dotacji nastqpi zgodnie z Hannonogramem wypiat, z uvi/zglednleniem § 4 ust. 6.
Wyplata dotacji nastqpi na podstawie przedfoionego przez Beneficjenta arkusza rozliczenia (wedtug wzoru ustalonego przez
Fundusz, dostepnego na stronie intemetowej Funduszu) Swiadczqcego o rzeczywistym wykonaniu zakresu (etapu)
Przedsiewziecia zgodnie z Hannonogramem, wraz z kopiami wymaganych zatqcznik6w, o ktdrych mowa w Instrnkcyi rozliczania
um6w.
Wypiata dotacji przez Fundusz nastqpi w tenninie do 20 dni roboczych ticzonych od daty zto±enia przez Beneficjenta prawidiowo
sporzqdzonych dokument6w, o ktdrych mowa w ust. 2, z uwzglednleniem zapis6w ust. 4, 5 i 6.
Wamnkiem wyptaty dotacji jest temiinowy przebieg realizacji Przedsiewziecia oraz przedtoienie potwierdzenia dokonania ptatnoSci
dokument6w stanowiqcych podstawe do uruchomienia wczeSniejszej raty dotacji.
Warunkiem wyptaty dotaqi jest dostarczenle przez Beneficjenta:
1) zaktualizowanego o&wiadczenia VAT,"
2) zaktualizowanego o6wladczenia o trybie wyboru wykonawcy dIa poz. II.1 -11.3 Harmonogramu,
3) umowy zwykonawcqzwykonawcami na zakres dotyczqcy poz. 11.1 - 11.3 Harmonogramu,
W przypadku przedioienia nieprawidtowo sporzqdzonych dokument6w, o ktdrych mowa w ust. 2 Fundusz zawiadomi pisemnle
Beneficjenta, w ciqgu 20 dni roboczych od ich otrzymania, o wystepujqcych w nich nieprawidtowoSciach. Skutki wstrzymania
wyptaty obciqiajq Beneficjenta. Poprawione dokumenty naleiy ztoiy6 w terminie wskazanym przez Fundusz.
Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany temiinu przekazania dotaqi zaieinie od posiadanych moiliwoSci finansowych, za6
Benefiqent zrzeka sie dochodzenia od Funduszu z tego tytutu jakichkotwiek roszczeri.
Strony Umowy ustalajq, ie kwota dotaqi zostanle przekazana na rachunek Beneficjenta nr 43 8543 0000 2006 6000 7405 0010,
zgodnie z Temninarzem ptatnoSci Funduszu obowiqzujqcym w roku przekazywania 6rodk6w (dostepnym na stronie intemetowej
Funduszu).

§5
W przypadku zmniejszenia kosztbw kwalifikowanych Przedsiewziecia i przekroczenia 60,00% udziatu dotacji w kosztach
kwalifikowanych Przedsiewziecia, Beneficjent zobowiqzany jest w tenninie do 14 dni od dnia wystqpienia tych okoliczno§ci do
zwrotu kwoty przekraczajqcej 60,00% udziatu dotacji w kosztach kwalifikowanych Przedsiewziecia, wraz z odsetkami w wysokoSci
jak dIa zaIegtoSci podatkowych liczonymi od dnia przekazania Srodk6w Beneficjentowi, do dnia zwrotu Srodk6w,
tj. uznania rachunku bankowego Funduszu kwotq przypadajqcq do zaptaty.
2. W przypadku zmiany kosztdw kwalifikowanych Przedsiewziecia w zwiqzku z uzyskaniem przez Beneficjenta zwrotu podatku VAT 1
przekroczenia 60,00% udziatu dotacji w kosztach kwalifikowanych NETTO Przedsiewziecia, Beneficjent zobowiqzany jest
najp6znlej w terminie 7 dni od dnia wystqpienia tych okolicznoScI do zwrotu kwoty przekraczajqcej 60,00% udziatu dotacji w
kosztach kwalifikowanych NETTO Przedsiewziecia.'°
3. W przypadku niedotrzymania terminu o ktbrym mowa w ust. 2 Beneficjent jest zobowiqzany do zwrotu kwoty przekraczajqcej
60,00% udziatu dotacji w kosztach kwalifikowanych NETTO Przedsiewziecia wraz z odsetkami w wysokoSci jak dIa zaIegtoSci
podatkowych liczonymi od dnia uzyskania zwn^tu podatku VAT do dnia uznania rachunku btankowego Funduszu kwotq
przypadajqca do zaptaty.
1.

1.

2.

3.

§6
Beneficjent w przypadku nieuregulowania naleinoSci wynikajqcych z dokument6w bedqcych podstawq rozliczenia dotaqi
zobowiqzany jest do;
1) dokonania ptatnoSci na rzecz wystawcy dokument6w w nieprzekraczalnym tenninie 7 dni, od daty wptywu 6rodk6w Funduszu
na rachunek Beneficjenta okreSlony w § 4 ust. 7,
2) przedtoienia Funduszowi dokument6w
potwienjzajqcych dokonanie ptatnoSci, o ktbrej mowa w pkt 1
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania zaptaty wraz z udokumentowaniem zaptaty udziatu wtasnego,
3) udokumentowania zaptaty udziatu wtasnego wynikajqcego z dokument6w bedqcych podstawq uruchomienia dotacji, w
temnlnie okreSlonym w pkt 2.
W przypadku nie zachowania terminu okreSlonego w ust. 1 pkt 1, Fundusz naliczy kare umownq liczonq od nierozliczonej kwoty
dotacji, w wysokoSci odsetek jak dIa zaIegtoSci podatkowych, od dnia przekazania Srodk6w Beneficjentowi, za okres
przekraczajqcy ten termin I wezwie Beneficjenta do uregulowania naleino&ci.
W przypadku nie zachowania kt6regoko!wiek z termin6w okreSlonych w ust. 1, kolejne raty dotacji bedq przekazywane
Beneficjentowi wytqcznie w formie refundaqi.

§7
Odpowiedzialno^6 i zobowiqzania Beneficjenta
1. Benefiqent o^wiadcza, i e przy udzielaniu zam6wier^ publicznych na ustugi i dostawy wymienione w poz.lt.1 - 11.3 Harmonogramu,
postepowanie i zawarcie umowy z wykonawcq zamdwienia zobowiqzuje sie przeprowadzit zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o
finansach publicznych oraz/lub wewnetrznymi uregulowaniami prawnymi jednostki.
§8
Stosowanie przepls6w dotyczqcych zam6wier^ publicznych
1. Beneficjent oSwiadcza, i e przy udzielaniu zam6wieri publicznych na dostawy wymienione w poz. II.1 - II.3 Hamnonogramu,
postepowanie i zawarcie umowy z wykonawcq zam6wienia zobowiqzuje sie przeprowadzie zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o
finansach publicznych oraz/lub wewnetrznymi uregulowaniami prawnymi jednostki.

«WykreSlie, jeSli nie dotyczy
'° WykreSlie, jeSli nie dotyczy
Wykre§li6, jeSli nie dotyczy
Wojew6dzkl Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A. 60-541 FT&znart
tel. 61 845 62 00, fax 61 841 10 09
e-mail: bluro@wfosgw.poznan.p! /[ID /
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§9
Informacja o dofinansowaniu Przedsiewziecia
1. Fundusz ma prawo informowa6 Srodfti masowego przekazu oraz Innych zainteresowanych, o fbnnle i wielkoSci udzielonej
Beneficjentowi pomocy finansowej oraz udziela6 wszelkich informacji zwiqzanych z realizowanym Przedsiewzieciem.
2. Beneficjent wyra±a zgode na udzielanle przez Fundusz informaqi, o ktdrych mowa w ust. 1 aprobujqc powszechnq do nich
dostepno§6.
§10«
TrwaioS6 Przedsiewziecia
Beneficjent zobowiqzany jest do zapewnienia tnArabSci Przedsiewziecia w zakresie poz. 11.2 Harmonogramu, rozumianej jako
utrzymanie Przedsiewziecia oraz niepoddanie go modyfikacjl mogqcej wpiynq6 negatywnie na efekt ekologiczny lub rzeczowy
przedsiewziecia przez okres 3 lat od daty zakortczenia Przedsiewziecia.
Beneficjent zobowiqzany jest do poinfomnowania Funduszu o wszelkich okolicznoSciach powodujqcych lub mogqcych spowodowai
naruszenie tnwatoSci Przedsiewziecia, nie p6zniej nii w terminie 20 dni od zaistnienia takich okolicznoSci, z podaniem ich
przyczyny.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty tnvaloSci Przedsiewziecia Fundusz moie wezwa6 Beneficjenta do przywrdcenia
trwaloSci w wyznaczonym przez Fundusz tenninie.

1.
2.
3.
4.

§11
Zmiana wanjnk6w Umowy
Dopuszcza sie mozliwoSd renegocjacji warunk6w Umowy w razie wystqpienia okolicznoSci zmleniajqcych warunkt realizacji
Przedsiewziecia, na ktbre Strony Umowy pomimo zachowania naleiytej starannoSci nie mialy wpfywu.
Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeieniem ust. 4 oraz § 2 ust. 4, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoSci.
Zmiana warunkdw Umowy, w zakresie prolongaty ktdregokolwiek z temnlndw okre^lonych w Umowie, moie zosta6 dokonana pod
warunkiem zioienia przez Beneficjenta odpowiednio uzasadnionego wniosku.
Aneksowania nie wymagajq:
1) przesunlecia w naWadach, o He nie majq wpiywu na tennin zakortczenia Przedsiewziecia,
2) zmiany w zakresie rzeczowym Przedsiewziecia, wykazane i uzasadnione w arkuszu rozliczenia kortcowego, jeieli nie majq
wplywu na planowany efekt rzeczowy,
3) zmiana planowanego kosztu kwalifikowanego wykazana w arkuszu rozliczenia kortcowego, jeieli nie ma wpiywu na
przekroczenie udziatu procentowego dotacji, o kt6rym mowa w § 5 ust. 1, w kosztach kwalifikowanych Przedsiewziecia,
4) zmiany temiin6w - do 20 dni - w dostarczeniu dokumentdw, o ktdrych mowa w § 3.

§12
Kontrola
1. Beneficjent zobowiqzuje sie do umoillwlenia pracownikom Funduszu, w okresie trwania Umowy, przeprowadzania kontroli w
zakresie poprawnoSci realizacji Przedsiewziecia, sposobu wykorzystania dotaqi oraz oceny stanu istniejqcego/ faktycznego i
sposobu uiytkowania zakortczonego Przedsiewziecia. Kontrole przeprowadza sie w siedzible Beneficjenta i/lub w miejscu
rzeczowej realizacji Przedsiewziecia.
2. Uniemoiliwienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli, w szczeg6ino§ci niezapewnienie petnego wglqdu we wszystkie
dokumenty dotyczqce Przedsiewziecia, a takie dostepu do urzqdzeh, obiektbw, teren6w i pomleszczert, w ktdrych realizowane jest
Przedsiewziecie bedzie traktowane jak odmowa poddania sie kontroli.
Zabezpiocaonio prawidiowej realizacji Umowy
4.—Na zabezpieczenle roszczert Funduszu wynikajqcych z Umowy Beneficjent wystawio wokcol whaeny „in bianco" wraz z deklaracjq
wokslowq.
2^—Bonofiojont zobowiqzany jest podpicad wokeel oraz doklaraqe w dniu podpisania Umowy.
3. Zobozpioczonio ustanawiane jest na okroc obowiqzywania Umowy.
A. Zabozpieczenie podlega zwrotowi najpdiniej po roku od wygafenieoia Umowy.
§14
Wypowiedzenie Umowy, rozwiqzanie Umowy, zwrot dofinansowania
1. Fundusz moie rozwiqzad Umowe, zzachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeieli:
1) Beneficjent nie przedioiyt w temninie wymaganych Umowq dokumentdw,
2) Beneficjent nie przystqpti w tenninie lub odstqpW od realizacji Przedsiewziecia, na ktdre dotacja zostata przyznana,
3) Beneficjent nie reguluje naleinoSci, o ktdrych mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
4} Beneficjent nie przestrzega postanowlert wynikajqcych z dokumentdw, do stosowania ktdrych zobowiqzal sie
w § 7 ust. 4 Umowy,
5) Benefiqent
podai
w
sktadanych dokumentach
i/lub
oSwiadczeniach niepeine
lub
nieprawdzlwe
dane
lub infomiacje.
2. Warunkiem rozwiqzania Umowy w sposdb okreSlony w ust. 1 jest uprzednie pisemne wezwanle Beneficjenta do przestrzegania
warunkdw okreSlonych w Umowie ze wskazaniem ostatecznego terminu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowoSci wraz z
pouczeniem. W okresie wypowiedzenia Fundusz nie t>edzie przekazywad Srodkdw finansowych Beneficjentowi.
3. Fundusz moie rozwiqzad Umowe bez wypowiedzenia jeieli:
1) dotacja lub jej czefid zostata wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem okreSlonym w Umowie,
2) mimo wezwania, o ktdrym mowa w § 10 ust. 3 Umowy, Benefiqent nie przywrdcH w wyznaczonym temninie tnwatofici
Przedsiewziecia w zakresie poz.11.2 Harmonogramu,^^

'2 WykreSlid, jeSli nie dotyczy
" WykreSlid, jeSli nie dotyczy
WykreSlid, jeSli nie dotyczy
Wpjewddzki Fundusz Ochrony Srodowl&ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznart
tel. 61 845 62 00, fax 61 841 10 09
e-mail: biuro@wfosgw.poznavr.pl
/
^
/f
www.wfosgw.poznan.pl
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/
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5.

6.
7.
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W0JEW6DZKI FUNDUSZ OCHRONY
^RO«JW^SKA,GOSPOC«RK,W0ONEJ

3) nie zostat osiqgniety planowany efekt rzeczowy lub ekologiczny,
4) nie zakohczono Przedsiewziecia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 2 Umowy,
5) Beneficjent nie dokonal zwrotu i zaplaty naleinoSci, o ktdrych mowa w § 5 Umowy,
6) Beneficjent odmdwH poddania sie kontroli, o ktbrej mowa w § 12 Umowy,
7) Beneficjent nie przestrzega pozostatych postanowieri Umowy.
W razie rozwiqzania Umowy dotaqi Benefiqent ma obowiqzek zwrdcid kwote dotacji wraz z odsetkami w wysokoSci jak dIa
zaIegtoSci podatkowych liczonymi od dnia przekazania Srodkdw Beneficjentowi, w terminie 14 dni od doreczenia pisma
rozwiqzujqcego Umowe.
Beneficjentowi przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy w kaidym czasie, z zachowanlem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, pod warunkiem zwrotu przekazanej dotacji wraz z odsetkami w wysokoSci jak dIa zaIegioSci podatkowych liczonymi
od dnia przekazania Srodkdw Benefiqentowi.
W przypadku wypowiedzenia lub rozwiqzania Umowy w trybach okreSlonych w ust. 1 , 3 1 5 Beneficjentowi nie przystuguje
odszkodowanie.
Zwrot nale±noSci, o ktdrych mowa w ust. 4 i 5, § 5 oraz § 6 ust. 2 Umowy, nastqpi na rachunek Funduszu
nr 82 1130 1088 0001 3040 5320 0001.

§15
Pomoc Publiczna
Na udzielonym Beneficjentowi wsparciu w formie dotacji nie wystepuje pomoc publiczna, o ktdre] mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowanlu Unii Europejsklej (Dz. Urz. UE 2012 C 326/01 s. 47).
§16
Postanowienia kortcowe
Do spraw nieuregulowanych Umowq majq zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiqzujqce przepisy, w tym Kodeksu cywilnego,
oraz Zasad.
§17
Sqdem wtaSciwym dIa rozstrzygania spordw powstatych na tie Umowy jest sqd wtaSciwy dIa siedziby Funduszu.

§18
Umowe sporzqdzono w dwdch jednobrzmlqcych
po jednym egzemplarzu dIa kaidej ze Stron Umowy.

egzemplarzach,

z

ktdrych

kaidy

stanowi

dowdd

jej

zawarda,

§19
Integrainq cze&d Umowy stanowiq;
1. Zatqcznik nr 1 - Hannonogram rzeczowo-finansowy z dnia 18.07.2019 r.;
2. Zatqcznik nr 2 - Hannonogram wyptat;

Beneficjent

Fundusz

w Poznaniu v-i)

i a x 6 1 841-10-09

WFOSrGVJ^Poznanlu
Krystynaf^lef\andrzak
(pieczqtka finnowa, pieczqtki i podpisy
osdb dziatajqcych w imieniu Beneficjenta)

Aleksandra

Durkowska

(pieczqtka finnowa, pieczqtki i podpisy
osdb dziatajqcych w imieniu Funduszu)

CiMlNA B R U D Z E W
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 2S
pow.turecki woj. wielkopolsk.e
tel 63 279 83 47, fax 63 289 20^^
NP 668 192 31 10 REGON 31101W

^r^^,^,K

.-1-rio:

'^'^'^.wT^POZOSTUYCK
W F S
w X n - u
. J*l

A

sandrzak

Wojewddzkl Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A. 60 541 Poznart
tel. 61 845 62 00, fax 61 841 10 09
e-mail: bluro@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl

GMINA
BRUDZEW
62-720 Brudzew. ul. Turkowska 29
pow, turecki
woj. wielkopolskie
tel. 63 279 83 47. fax 63 289 20 4 9
NIP 668 192 31 10 REGON 311019409

(Ai-2a)
zajgcznik n r l do urnowy nr

Ab.MiUl^.\>9M'?..?.lJ^^

zdnia...l.>1..-...'>3......?>0./1.5/.
HARMONOGRAM R Z E C Z O W O - FINANSOWY
pieczqtka jednostki
PRZEDSIEWZIECIA POZOSTALEGO
pn : " O d p o w i e d z i a i n i z a s r o d o w i s k o - s t w o r z e n i e n o w y c h zrodet u p o w s z e c h n i a n i a w i e d z y z z a k r e s u g o s p o d a r k i o d p a d a m i w G m i n i e B r u d z e w "
Zakres rzeczowy
Lp,

1

Wyszczegolnienle (dostaw, czynnosci,
ustug)

Jednostka
miary

Ilosc

3

4

2

Planowany koszt
przedsiewziecia

Koszt poniesiony do
dnia ziozenia wniosku
w WFOSiGW ^
tj. 01.03.201 gr."

Planowana kwota
do zakoiiczenia
przedsiewziecia
(5-6)

Rzeczowy termin
realizacji
(kwartafy)
2019 rok

5

6

7

8

1. Koszty i zakupy inwestycyjne
Nie dotyczy
RAZEM cz^sc 1
II. Koszty blezc|ce
Kalendarze informacyjno-edukacyjne
1
Odpowiedziaini z a Srodowisko
Aplikacja mobilna - modut ogloszeh :
2
Drugie zycie odpad6w { prace
programistyczne, zakup domeny)
Produkcja filmu- Stand up: Smieci pot
3
zartem p6l serio
R A Z E M c z ^ s c II
R a z e m (11II)

Szt.

1500

37 500,00

0

37 500,00

IV kwartal 2019r.

Szt.

1

5 000,00

0

5 000,00

IV kwartat 2019r.

Szt.

1

15 000,00

0

15 000,00

Ill kwartat2019r.

57 500,00
5 7 500,00

0
0

5 7 500.00
57 500,00

Termin zakortczenia rzeczowego przedsiewziecia do 30.11.2019r.
(podacdzieii, mieslqc, rok)

,
GMINA B R U D Z E W
62-720 Bnjdzew, ui. Turkowska 2s
pow, turecki
woj \vi--ikopolskie
tel. 63 279 83 4 7 , fax
289 20
NIP 668 192 31 10 REGON 31101<^'

Ostateczny termin zakoiiczenia przedsiewziecia do 30.11.20T9I':':"V/6D2;<:

F U N D U S Z ocHRorviv
(podac dzisrt.aUffeiSiiij^rtD^SPCDARKI WODNEJ
w Poznaniu (2)
ul. S.:czeprinowKkieao 15A, 60-541 Poznan
tel. 61 S^)6-62-00, 845-62-01

SKARBNjTK CrMnvTV
Gi6\ ny Ksiegowy
•-(Skarbnik)

Pieczqtki Xoodpis^sob/eprezentujqcych
Jednostke pter^kony/aniu czynnosci prawnych
Aleksandn-

Brudzew, dnia 18 lipca 2019 r.

Durkowska

Akceptacja WFOSiGW:

^ podac z doktadnosci^ do dwoch miejsc po przecinku
^ niewtasciwe skreslic
^ koszt pomesiony musi bye zgodny ze stanem zapiaconych faktur, rachunkow lub innych dokumentow ksi^gowych
naiezy podac dat? wpfywu wniosku do Funduszu

KIEROWNIK DZIALU
PRZEDSI^WZi^C POZOSTALYCh;
WFOSiGpV w Poznaniu
Krystym

A^ksandrzak

Zatqcznik nr 2 do umowy
Wypftata [PLN]

Typ
Wyptaty
Suma:

34 500.00

1531/U/400/195/2019

Tennin platno£d
i

"

Data ostatnm Opd£ni«nie

Wplata [PLN]

10.12..2019
111

0.00

WOJ
CezatyKraso^ki?"^

ZAST^PCA PREZESA 2ARZ/\DU
W r a s + a w w P o z n a n o j (1)

KltROvvNlKDZiAtU
.RZEDSIEWZISC POZOSTALYCH
W F O S i ^ w Poznaniu
Krystyna

^^lek^ndrzak

.

Aleksandra

Durkowska

VrOJEWODZKl FUNDUSZ OCHRO;>1Y
SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNtJ
w Poznaniu (2)
Ul. Szczepanowskiego ^^A, 60-541 Poznan
tel 61 845-62-00. 845-62-01
fax 61 841-10-09

