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POROZUMIENIE 

zwane dalej „Porozumieniem" 

Zawarte w dniu-?'(^.;^?.-. 2020 r. wToznaniu pomi^dzy: 

Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
ul, Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznan, NIP 778-11-34-790, REGON 301313654 
reprezentowanym przez Prezesa Zarzqdu - Jolant^ Ratajczak 

zwanym dalej „WF06iGW" 

a 
GminqBRUDZEW 
ui, Turkowska 29, 62-720 Brudzew 
NIP 6681923110 REGON 311019409, 
reprezentowanq przez Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew , 

zwan^ dalej ..Gminq", 

zwanymi l^cznle „Stronami". 

Preambuia 

Majac na uwadze, iz: 
- WFOSiGW wspolnie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym 
dalej „NFOSiGW") realizuje program priorytetowy „Gzyste powietrze" (zwany dalej „Programem"), 
ktorego celem jest poprawa jakosci powietrza oraz zmniejszenie emisji gazow ciepiarnianych poprzez 
wymian^zrodetciepla i popraw^ efektywnosci energetycznej budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, 
-WFOSiGW i NFOSiGW na mocy § 8 ust. 1 porozumienia z dnia 7 czerwca 2018 r., uznaly mozliwosc 
korzystania z pomocy podmiotow trzecich w celu lepszej realizacji Programu, 

-zgodnie zart. 411 ust. lOf ustawy zdnia27 kwletnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219 z pozn. zm,), NFOSiGW moze udost^pniac WFOSiGW srodki finansowe z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztow zadarn realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego wspotpracujace 
przy wdrazaniu programow i przedsiewziec z zakresu zadah ochrony srodowiska i gospodarki wodnej 
oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunkow do tego wdrazania, 

- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r, o samorz^dzie gminnym (t,j.: Dz. U. z 
2020 r., poz. 713) do zadan wlasnych gminy nalezy zaspokajanie zbiorowych potrzeb v^spolnoty m.in. 
wzakresie ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zas w mysl art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2020 r,, poz. 833 z pozn, zm.) do zadan 
tych nalezy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energi^ elektryczn^ i paliwa gazowe na 
obszarze gminy, jak rowniez planowanie i organizacja dziafan maj^cych na celu racjonalizacje zuzycia 
energii i promocje rozwi^zah zmniejszaj^cych zuzycie energii na obszarze gminy, 

Strony zawierajq Porozumienie na nastepuj^cych warunkach: 

§ 1 -
1. Porozumienie ustala zasady promocji Programu oraz realizacji Programu na terenie Gminy, 

w tym wsparcia i obsfugi wnioskodawcow Programu (zwanych dalej „Wnioskodawcami") 
w procesie sMadania wnioskow o podstawowy oraz wnioskow o podwyzszony poziom 
dofinansowania w ramach Programu {zwanych dalej „Wnioskami o dofinansowanie"), 
uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. 

2. Porozumienie ustala ponadto zasady pokrywania kosztow ponoszonych przez Gmin^ przy 
wdrazaniu Programu lub tworzeniu warunkow do jego wdrazania. 

3. Tresc Programu dostepna jest na stronie internetowej WFOSiGW. 

§2. 
1. Do zadan Gminy b^dzie nalezalo: 
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1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym ziozeniem Wniosku 
0 dofinansowanie; 

2) podejmowanie dziatari maj^cycli na celu zidentyfikowanie budynkow, ktorych wlasciciele 
mogliby bye potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzysci piyn^cych 
z wzi^cia udzialu w Programie; 

3) wsparcie Wnioskodawcow w zakresie przygotowywania Wnioskow o dofinansowanie, 
w tym pod k^tem spetnienia wymagah okreslonycli w Programie, z zachowaniem nalezytej 
starannosci; 

4) zagwarantowanie dost^pnosci dIa Wnioskodawcow przeszkolonego przez WFOSiGW 
pracownika Gminy, ktory b^dzie informowat o Programie i pomagai przy wypelnlaniu 
Wnioskow 0 dofinansowanie; 

5) zapewnienie stanowiska komputerowego z dost^pem do Internetu, speiniajqcego wymogi 
bezpieczehstwa informacji i zachowania poufnosci oraz ochrony danych osobowych, 
umozliwiaj^cego Wnioskodawcy ziozenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk; 

6) przekazywanie do WFOSiGW Wnioskow o dofinansowanie, skiadanych przez 
Wnioskodawcow w Gminie, niezwlocznie, lecz nie pbzniej niz 5 dni roboczych od ztozenia 
w Gminie. Wnioski o podwyzszony poziom dofinansowania przekazywane do WFOSiGW 
przez Gmlne powinny zawierac numer nadany przez ni^. Data wptywu podpisanego 
Wniosku o dofinansowanie do kancelarii Gminy (potwierdzona na pienwszej stronie 
dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbibr 
przesytki) stanowi date zbzenia wniosku do WFOSiGW w rozumieniu Programu; 

7) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 
poprawnym wypetnianiu wniosku o ptatnosc oraz kompletowaniu wymaganych 
zaiqcznikow. 

2. Do zadah WFOSiGW b^dzie nalezab: 
1) zapewnienie przeszkolenia pracownikow Gminy w zakresie niezb^dnym dIa realizacji 

zadah, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zapewnienie szkolen uzupetniaj^cych dIa ww, 
pracownikow w przypadku uzasadnionej potrzeby; 

2) informowanie Gminy o kazdorazowej zmianie Programu oraz dokumentow z nim 
zwi^zanych; 

3) rozpatrywanie Wnioskow o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom; 
4) wyplata srodkow na podstawie zbzonych prawidJowo wnioskow o platnosc, zgodnie 

z zasadami okreslonymi w Programie. 
3. Od dnia 1 pazdziernika 2020 r. na podstawie z art. 411 ust. lOg-IOs ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z pozn.zm) wojt, burmistrz lub 
prezydent miasta wtasciwy ze wzgl^du na miejsce zamieszkania osoby fizycznej zobowi^zany 
jest takze do wydania zaswiadczenia o wysokosci przecietnego miesiecznego dochodu 
przypadaj^cego na jednego czlonka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, ktora zamierza 
ziozyc Wnioski o dofinansowanie w WFOSiGW (zwane dalej „Zaswiadczeniem"). Zaswiadczenie 
jest wymagane jako za^cznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Czesci 2 Programu, dIa 
Beneficjentbw uprawnionych do podwyzszonego poziomu dofinansowania. 

§3. 
1. WFOSiGW ze srodkow udostepnionych przez NFOSIGW, pokryje koszty obslugi zadah 

realizowanych przez Gmine w ramach Porozumienia, w ten sposob, ze: 
1) Gmina otrzyma kwote w wysokosci 100 zl za wniosek o podwyzszony poziom 

dofinansowania ziozony w ramach Programu zawieraj^cy Zaswiadczenie wydane przez 
Gmine, ^̂ tory zostal przekazany do WFOSiGW za posrednictwem Gminy; 

2) Gmina otrzyma kwote w wysokosci 50 zl za wniosek o podwyzszony poziom 
dofinansowania ziozony w ramach Programu, ktory zostai przekazany do WFOSiGW za 
posrednictwem Gminy, ale Zaswiadczenie zostalo wydane przez Inn^ gmine z uwagi na 
fakt, ze adres zamieszkania Wnioskodawcy jest inny nIz pobzenie budynku; 

3) Gmina otrzyma kwote w wysokosci 50 zl za wniosek o podwyzszony poziom 
dofinansowania zawieraj^cy Zaswiadczenie wydane przez Gmine, zlo^ony w ramach 
Programu bez posrednictwa Gminy. 

2. Gmina otrzyma srodki finansowe za wydane Zaswiadczenie tyiko wtedy, kiedy bedzie ono 
wydane przy uzyciu dedykowanego systemu informatycznego. 
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w tym w szczegolnosci ze strony Wnioskodawcow w ramach Programu stawianych NF06iGW 
lub WFOSiGW, a takze nie stanowi^ oferty w rozumieniu prawa polskiego-
Ka^da ze Stron ponosi odpowiedzialnosc za realizacji swoich zadan okreslonych w § 2 
Porozumienia. 
Kazda ze Stron pokrywa we wlasnym zakresie koszty realizacji swoich obowiqzkow wynikajqcych 
z Porozumienia, z zastrzezeniem postanowien § 3. 
Gmina przyjmuje do wiadomosci i wyra^a zgod^, ze wysokosc przekazanych srodkow na 
realizacje niniejszego Porozumienia wynika z zawartej pomi^dzy NFOSlGW a WF06iGW umowy 
udost^pnienia srodkow z przeznaczeniem na pokrycie kosztow obstugi zadan zwi^zanych z 
realizacji przedsiewziec dofinansowanych w formie dotacji w ramach wdrazania Programu oraz 
tworzeniem warunkow do wdrazania Programu, natomiast roczna wysokosc kosztow zadah 
realizowanych przez gminy nie moze przekroczyc kwoty srodkow NFOSIGW udostepnionych 
WFOSiGW w danym roku. 

Porozumienie zawarto na czas realizacji Programu, tj- na lata 2020 - 2029 i wchodzi w tycie 
z dniem jego podpisanla przez ostatni^ ze Stron. 
Porozumienie moze zostac wypowledziane przez kazd^ ze stron za trzymiesiecznym okresem 
wypowiedzenia. 
Z waznych powodow Strony Porozumienia mog^ wypowiedzieb Porozumienie ze skutkiem 
natychmiastowym, 
Wypowiedzenie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
Wypowiedzenie Porozumienia w trybie, o ktorym mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia. 
W przypadku rozwi^zania Porozumienia Gmina zobowi^zuje sie do przekazania otrzymanych 
wnioskow o dofinansowanie najpozniej w terminie 5 dni roboczych od daty rozwiqzania 
Porozumienia. 
W przypadku rozwiqzania Porozumienia WFOSiGW dokona wyptaty srodkow Gminie za ztozone 
do WFOSiGW, po rozwi^zaniu Porozumienia, wnioski o podwyzszony poziom dofinansowania, 
zawieraj^ce Zaswiadczenie wydane przez Gmine w trakcie trwania Porozumienia po zakohczeniu 
kwartatu w ktorym zostato ono rozwi^zane zgodnie z postanowieniami w § 3. 
W przypadku stwierdzenia przez WFOSiGW nieprawidtowego wykorzystania przez Gmine 
udostepnionych srodkow, Gmina zobowi^zana jest do zwrotu WFOSiGW przekazanych srodkow 
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od nastepnego dnia po dniu przekazania srodkow, 
Gmina przekaze do WFOSiGW nalezne srodki w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od 
dnia doreczenla wezwania przez WFOSiGW do zwrotu srodkow. 

Strony realizujqc niniejsze Porozumienie zobowi^zuj^ sie do przestrzegania zapisow 
Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r 
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (ogolne 
rozporz^dzenie o ochronie danych), a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie zrealizowane w drodze odrebnego 
porozumienia. 

Porozumienie sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dIa kazdej ze 
Stron. 
Zmiany w Porozumieniu mog^ bye wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Porozumienia okazato sie niewazne 
albo bezskuteczne, nie wptywa to na waznosc i skutecznosc pozostatych jego postanowien. 
Wszelkie spory wynikaj^ce z niniejszego Porozumienia rozpatrywane bed^ przez wtasciwy 
miejscowo Sqd wedle siedziby WFOSiGW. 
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3. Gmina na potrzeby rozliczeri, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie bedzie nadawafa 
wydawanym • Zaswiadczeniom unikatowe numery. Numery te b^d^ umieszczane na 
zaswiadczen iach. 

4. Gmina otrzyma srodki finansowe za dane Zaswiadczenie o danym numerze tyiko raz. Jezeii 
zostanie ziozony w ramach Programu wi^cej niz jeden wniosek o podwyzszony poziom 
dofinansowania, ktory zostal przekazany do WFOSiGW za posrednictwem Gminy, zawieraj^cy 
dane Zaswiadczenie o danym numerze, Gmina otrzyma kwote w wysokosci 50 zl za drugi i kazdy 
nastepny wniosek-

5. Wnioski o dofinansowanie zawieraj^ce Zaswiadczenia, ktore nie uprawnlajq do podwyzszonego 
poziomu dofinansowania (wskazany dochod w Zaswiadczeniu jest wyzszy niz wymagany) nie 
kwalifikuji sie do pokrycia kosztow, 

6. WFOSiGW na potrzeby rozliczeh, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie prowadzil 
rejestr ziozonych wnioskow o podwyzszony poziom dofinansowania (zwany dalej „Rejestrem"), 
zawierajqcy ich podziat, zgodnie z kryteriami ustalonymi w ust. 1. Wzor Rejestru stanowi zal^cznik 
nr 1 do Porozumienia. 

7. Gmina po zakohczeniu kwartatu, w terminie do 14 dnia po zakohczeniu kwartalu, dostarczy do 
WFOSiGW wniosek o wyplate srodkow z zal^czonym raportem zawieraj^cym liczbe wydanych w 
tym kwartale Zaswiadczen, liczbe ziozonych wnioskbw o podwyzszony poziom dofinansowania 
za jej posrednictwem oraz liste numerow wydanych Zaswiadczen i wnioskow o dofinansowanie 
(zwany dalej „Raportem")- Wzbr wniosku o wyplate srodkow oraz Raportu stanowi zal^cznik nr 2 
do Porozumienia. 

8. Na podstawie wniosku o wyplate srodkow, o ktorym mowa w ust. 7, WFOSiGW po weryfikacji 
danych zawartych w Rejestrze oraz Raporcie, raz na kwartal, w terminie do 60 dnia od daty 
dostarczenia tego wniosku przez Gmine, bedzie dokonywal wyplaty srodkow na rzecz Gminy za 
ziozone w ramach Programu wnioski o podwyzszony poziom dofinansowania, ktore wplynely do 
WFOSiGW w trakcie obowi^zywania Porozumienia, zgodnie zasadami zawartymi w ust. 1, 
z zastrzezeniem ust. 2, 4, 5, 9 

9. WFOSiGW dokonuje wyplaty srodkow jedynie za wydane Zaswiadczenia, ktorych numery 
znajduji sie zarowno w Rejestrze jak i w Raporcie, zlozonym wraz z wnioskiem o wyplate 
srodkow. 

10 WFOSiGW w celu prawidlowego dokonania rozliczeh, kazdorazowo przed dokonaniem wyplaty 
srodkow dokona weryfikacji Raportu i Rejestru za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe, 

11. PienA^sza wyplata srodkow nast^pi do dnia 15 marca 2021 r., za okres od dnia 1 pazdziernika 
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.. ^ 

12. Wypiata srodk6w, o kt6rych mowa w ust. 8 bedzie dokonywana na numer rachunku bankowego: 
43 8543 0000 2006 6000 7405 0010. 

13- WFOSiGW poinformuje Gmine o wyplacie srodkow za dany okres rozliczeniowy na pismie lub 
elektronicznie w sposob uzgodniony przez Strony. 

14. W przypadku zastrzezen Gminy, co do wysokosci wyptaconych przez WFOSiGW srodkow, 
Gmina w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksiegowania srodkow na rachunku bankowym, 
0 ktorym mowa w ust. 12, moze ziozyc pisemne zastrzezenia wraz z uzasadnieniem, 

15. W terminie 30 dni od dnia wplywu zastrzezeh, o ktbrych mowa w ust. 14, WFOSiGW udzieli 
pisemnej odpowiedzi ustosunkowuj^c sie do tresci zgtoszonych przez Gmine zastrzezen. 

16. W przypadku uwzglednienia zastrzezeh zgloszonych przez Gmine, WFOSlGW w terminie 30 dni 
od dnia udzielenia odpowiedzi, o ktorej mowa w ust. 15, dokona wyplaty srodkow w uwzglednionej 
przez WFOSiGW wysokosci, na numer rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 12. 

17. Od srodkow wptaconych Gminie przez WFOSiGW, w przypadku opisanym w ust. 16 nie nalicza 
sie odsetek. 

§4. 
1. Strony zobowi^zuj^ sie do realizacji obowi^zkow wynikajqcych z Porozumienia zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowi^zuj^cego oraz Programem. 
2. Informacje udzielone Wnioskodawcom przez przedstawicieli Gminy nie stanowi^ oficjalnego 

stanowiska WFOSiGW i nie mog^ stanowic podstawy do formulowania jakichkolwiek roszczeh, 

' Zapis dIa porozumien zawieranych do 31 grudnia 2020 r. 
Od 1 styczna bedzie obowi^zywata zapis; 
..Pierwsza wplata srodkow nast^pi do dnia ,2a okres od. podpisania Porozumienia do dnia 

Zgodnie z zasady: Jezeli porozumienie zostato zawarte do 31 grudnia 2020 r. to pierwsza wyplata srodkow obejmie pokrycie 
kosztow wydanycti zaswiadczen oraz zlozonycti wnioskow o podwyzszony poziom dofinansowania poniesionycti od dnia 1 
pazdziernika 2020 r. 
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informacje z innych wfosigw o wptywie wnioskow o podwyzszony poziom dofinansowania z zaswiadczeniami wydanymi przez 
gminy odpowiadajqce terytorialnie wfosigw prowadzacemu rejestr 

Ip nr zaswiadczenia o 
dochodach, ktory zostat 
wpisany w tresci tego 
zaswiadczenia 

nazwa gminy, ktora 
wydafa zaswiadczenie 

data wydania 
zaswiadczenia 

nazwa wfosigw, do 
ktorego ztozono WoD o 
podwyzszony poziom 
dofinansowania 

data wptywu 
wniosku do 
wfosigw 
wskazanego w 
kolumnie E 

nr wniosku nadany 
przez wfosigw 
wskazany w kolumnie 
E 



zalqcznik nr 2 do porozumienia - wzor wniosku o wyplal^ srodkow 

W N I O S E K O W Y P L A T ^ S R O D K O W N R 
D O P O R O Z U M I E N I A N R 

A : D A N E W N I O S K O D A W C Y 
Nazwa: Gmina 

Adres: 

Kod pocztowy: Miejscowosc: 

Osoba kontaktowa : 

Telefon: 

E-mail: 

B. D A N E I D E N T Y F I K A C Y J N E R A C H U N K U B A N K O W E G O G M I N Y 

Nazwa: 

Adres: 

Nazwa banku: 

Adres banku: 

Kod pocztowy: 

Nr rachunku: 

Miejscowosc: 

C : W N I O S K O W A N A K W O T A S R O D K O W 

PLN stownie j uwagi 

! • 

1. Gmina oswiadcza, ze w ramach realizacji porozumienia nr z dnia z WFOSiGW w w terminie 
od do (termin obejmuje kwartat) 
1) przyj^ta i przekazata do WFOSiGW w (podac miejscowosc) (podac liczb^) wnioskow o dofinansowanie w 

ramach czesci drugiej Programu priorytetowego „Czyste Powietrze" z zataczonymi zaswiadczeniami o dochodach wydanych 
przez gmin?, 

2) przyj^ta i przekazata do WFOSiGW w (podac miejscowosc) (podac liczb^) wnioskow o dofinansowanie w 
ramach czesci drugiej Programu priorytetowego „Czyste Powietrze" z zataczonymi zaswiadczeniami o dochodach wydanych 
przez inn^ gmin^ 

3) wydata zaswiadczenia o dochodach na potrzeby ztozenia wniosku w ramach drugiej czesci Programu priorytetowego 
..Czyste Powietrze" (podac liczb^ wydanych zaswiadczen), ktore nie zostaty ztozone z wnioskami o dofinansowanie w 
ramach czesci drugiej Programu priorytetowego „Czyste Powietrze" za jej posrednictwem 

2. Gmina oswiadcza, ze wszystkie zaswiadczenia o dochodach na potrzeby ztozenia wniosku w ramach drugiej czesci Programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze" wydata przy uzyciu dedykowanego systemu informatycznego. 

, dnia r _. 

Zat^cznik: Raport - zestawienia wnioskow i zaswiadczeri. 


