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UMOWA DOTACJI NR 2318/21

na dofinansowanie zadania
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”
w roku szkolnym 2020/2021
zawarta w Kielcach w dniu
..... roku, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 25-155 Kielce al. ks. Jerzego
Popiełuszki 41, zwanym dalej „DOTUJĄCYM”, który reprezentuje:

Ryszard Gliwiński - Prezes Zarządu
a Powiatem Kieleckim, 25-211 Kielce,
„DOTOWANYM”, który reprezentują:

ul.

Wrzosowa

44,

zwanym

dalej

- Starosta
- Członek Zarządu Powiatu
§1
Dotujący udziela Dotowanemu, na jego wniosek i na podstawie uchwały Zarządu
Nr 114/21, z dnia 07.04.2021 roku, dotacji w kwocie do 11.000,00 zł (słownie złotych:
jedenaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 78,57 % kosztów kwalifikowanych
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Mirosław Gębski
Mariusz Ściana

1.

Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”
w roku szkolnym 2020/2021

którego całkowity koszt wynosi 14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy
złotych zero groszy), w tym planowane koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość
14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy złotych zero groszy).

2. Wydatkowanie środków przez Dotowanego następuje
o zamówieniach publicznych oraz o finansach publicznych.

zgodnie

z przepisami

3. Dotowany oświadcza, że dane dotyczące pomocy publicznej podane we wniosku
o dofinansowanie nie uległy zmianie.
§2
1. Dotacja przekazana zostanie na rachunek Dotowanego w Getin Noble Bank S.A. nr 28
1560 0013 2821 6867 1000 0001, w ciągu 14 dni od przedłożenia Dotującemu
następujących dokumentów, potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowo finansowego, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej umowy:
a) oświadczeń dotyczących zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty
sporządzonych na obowiązującym w Funduszu wzorze A, Al lub A2,
b) uwierzytelnionych kserokopii faktur lub innych dokumentów finansowych
zatwierdzonych do zapłaty przez Dotowanego oraz zawierających opis w zakresie
kwalifikacji kosztów w podziale na: koszty realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne
oraz koszty realizacji zadań bieżących.
2. Dofinansowanie do poniesionych kosztów za elementy zakresu rzeczowego zadania,
których terminy realizacji odbiegają od ustalonych w harmonogramie realizacji zadania
przekazywane będzie w miarę posiadanych przez Dotującego środków finansowych.
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3. W rozliczeniach będą uwzględnione tylko koszty kwalifikowane bez opłat z tytułu kar
i odsetek za zwłokę.
4. W przypadku podjęcia przez Dotującego działań kontrolnych dotyczących
dofinansowywanego zadania termin przekazania środków określony w ust. 1 może
zostać przedłużony do czasu złożenia ostatecznych wyjaśnień i akceptacji wyników
kontroli przez Zarząd Funduszu.

5. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem
określonym w § 1 ust. 1, w ciągu 14 dni od obciążenia rachunku bankowego
Dotującego.

6. Dotowany zobowiązuje się udokumentować Dotującemu wykorzystanie dotacji
poprzez dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających zapłatę faktur lub
innych dokumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, w następujący sposób:
1) przed uruchomieniem każdej kolejnej transzy przez Dotującego,
2) w ciągu 14 dni od daty obciążenia rachunku bankowego Dotowanego w przypadku,
gdy faktury pochodzą z ostatniej transzy uruchomionej przez Dotującego.

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.5 Dotowany winien
naliczyć odsetki ustawowe (kapitałowe) w wysokości określonej w art. 359 § 2
Kodeksu Cywilnego i przekazać je niezwłocznie na konto Dotującego określone w
§ 5 ust.4. Odsetki winny być naliczone od dnia następnego po upływie terminu
określonego w § 2 ust.6 do dnia wykorzystania dotacji lub jej transzy zgodnie z
przeznaczeniem włącznie.
8. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, koszty kwalifikowane ulegają zmniejszeniu, to kwota
dotacji również zmniejsza się, przy czym procent dofinansowania do kosztów
kwalifikowanych, określony w §1 ust.l pozostaje bez zmian.

9. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, koszty ulegną zwiększeniu, to kwota dotacji, określona
w §1 ust.l pozostaje bez zmian.

10. Jeśli, w wyniku zmiany warunków realizacji zadania, kwota udzielonej dotacji
przekroczy 78,57 % kosztów kwalifikowanych zadania, określonych w §1 ust.l,
Dotowany zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Dotującego kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy udzieloną dotacją, a dopuszczalną kwotą pomocy.
§3

1. Dotowany zobowiązuje się do zrealizowania zadania o efekcie rzeczowym
określonym w harmonogramie realizacji zadania, potwierdzonym podpisami osób
reprezentujących Dotowanego i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
w terminie do dnia 31.08.2021 roku.
2. Jako potwierdzenie osiągnięcia
efektu rzeczowego zadania, Dotowany
zobowiązuje się dostarczyć Dotującemu, w ciągu 14 dni od terminu określonego
w ust.l, następujące dokumenty:
- oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
będące również rozliczeniem kosztów zadania,
- protokoły końcowe komisji konkursowych,
- potwierdzenie przyjęcia nagród przez
>rzez laureatów.
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3. Dotowany zobowiązuje się do osiągnięcia efektu ekologicznego zadania, określonego
w karcie efektu ekologicznego, potwierdzonej podpisami osób reprezentujących
Dotowanego i stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w terminie
do dnia 31.08.2021 roku.
4. Jako potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego zadania, Dotowany
zobowiązuje się dostarczyć Dotującemu, w ciągu 14 dni od terminu określonego
w § 3 ust.3, następujące dokumenty:
- oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego, sporządzone na obowiązującym
w Funduszu wzorze,
- oświadczenie o liczbie osób objętych edukacją ekologiczną, sporządzone na
obowiązującym w Funduszu wzorze,
- informację dotyczącą przebiegu programu.

5. Dotowany jest zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu
zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach poprzez:
- umieszczenie na stronie internetowej, na okres 1 roku od daty osiągnięcia efektu
rzeczowego określonego w § 3 ust. 1 umowy logo Funduszu, nazwy zadania,
informacji o jego dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielcach z podaniem
kwoty dofinansowania w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy (w przypadku
gdy wnioskodawca posiada stronę internetowa).
§4
Dotujący ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. Dotowany
umożliwi Dotującemu kontrolę realizacji zadania w każdej jego fazie, zgodnie z procedurami
obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.
§5

1. Umowa dotacji może być wypowiedziana przez Dotującego w trybie
natychmiastowym w razie niezachowania przez Dotowanego warunków umowy,
a w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności :

1) Dotowany nie zastosował lub niewłaściwie stosował przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych,
2) Dotowany odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,

3) jeżeli zostanie stwierdzone, że Dotowany wykorzystał całość lub część
dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie lub pobrał
całość względnie część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,
4) nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy, planowany efekt ekologiczny lub nie
zostały dotrzymane terminy ich osiągnięcia określone w umowie,
5) uniemożliwienia przeprowadzenia przez Dotującego kontroli, o której mowa w § 4
umowy,

6) jeżeli ustalenia w zakresie zmiany warunków umowy, o których mowa w § 6,
z przyczyn spowodowanych przez Dotowanego trwają dłużej niż 30 dni.
7) podania przez Dotowanego we wniosku o udzielenie dotacji lub składanych
dokumentach rozliczeniowych nieprawdziwych danych,
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8) Dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie określonym w § 5 ust. 1, Dotowany ma
obowiązek zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami ustawowymi (kapitałowymi)
w wysokości określonej w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, liczonymi od następnego
dnia po dniu przekazania Dotowanemu środków z dotacji, do dnia uznania rachunku
bankowego WFOŚiGW kwotą zwrotu.

3. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w § 5 ust.l, Dotowany ma
obowiązek zwrócić kwotę dotacji w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisma
wypowiadającego umowę.
4. Zwrot kwoty, o której mowa w § 5 ust. 3 nastąpi na rachunek Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, BGK nr 26 1130
1192 0027 6006 3420 0005.

5. W przypadku określonym w § 5 ust.2 Dotowanemu nie przysługuje odszkodowanie
od Dotującego.
§6

1. Dopuszcza się możliwość zmiany warunków umowy dotacji w razie wystąpienia
okoliczności zmieniających warunki realizacji zadania, na które strony niniejszej umowy,
pomimo zachowania należytej staranności, nie miały wpływu.
2. Wniosek strony o zmianę warunków umowy wraz z uzasadnieniem musi być złożony
drugiej stronie przed upływem terminu, którego zmiany mają dotyczyć, pod rygorem
negatywnych skutków prawnych określonych umową.
3. Dotowany składa do Funduszu wniosek o zmianę warunków umowy. Wniosek powinien
być sporządzony na obowiązującym w Funduszu wzorze wraz z niezbędnymi
załącznikami.
4. W przypadku, gdy zmianie nie ulega zakres rzeczowy lub ekologiczny, a jedynie zmiana
kwot: kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego, lub zmniejszenie kwoty dotacji,
nie jest wymagana zmiana warunków umowy.

§7
Jeżeli zostanie stwierdzone, że Dotowany wykorzystał całość lub część dofinansowania
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów prawa, lub pobrał
całość względnie część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, Dotowany
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami
ustawowymi (kapitałowymi) w wysokości określonej w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego,
liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie i na rachunek wskazany przez Dotującego.
§8

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź
w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków
w niej zawartych.
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§9

Zmiany numeru konta bankowego, nazwy, adresu, osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli czy danych kontaktowych, nie wymagają zmiany umowy a jedynie
pisemnego poinformowania drugiej strony.
§10
Wszelkiego rodzaju koszty i opłaty związane z niniejszą umową ponosi Dotowany.
§H

Strony ustalają, następujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków niniejszej
umowy:
Brak zabezpieczeń
§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§13

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie „Zasady udzielania
i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków
WFOŚiGW w Kielcach” obowiązujące w dniu podpisania umowy oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Dotowanego, dwa dla Funduszu, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia.

DOTOWANY

Mirosław Gębski

Lii kielecki
Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji zadania
Załącznik nr 2 - Karta efektu ekologicznego

WjewodżKi hmduw Odhruay
i
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. ks. J. Popiełuszki 41 (2M5S -.‘fctóa
tel. sekretariat 41 366 1512

Załącznik nr 1 do
Umowy

z dnia :

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA
Jazwa zadania

Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie" w roku szkolnym 2020/2021.

Nr pozycji
harmonogramu oraz
działanie/element
zadania

1

Zakres rzeczowy realizowany w
ramach działania/elementu
zadania

Wyszczególnienie

Jedn.
miary

Ilość

2

3

4

Nakłady całkowite na realizację zadania w latach (zł)

Koszty kwalifikowane zadania (zł)
Koszt
całkowity
zadania (zł)
(9+10+11
+12+13)

5

kwoty

Ogółem
(7+8)

6

kwoty

Brutto

Brutto

Planowane
poniesione
Planowane
Nieinwesty
planowane Planowane
Planowane po roku n
Inwestycyj
do roku
po roku n
cyjne
w roku n w roku n+1
w roku n+3
(11 + 12
ne
n-1
+2
(bieżące)
+ 13)
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8

9

10

11

12

13

14

Strona 16 z 26

1

-

Konkurs
plastyczny
"Przyjaciele
zwierząt".

Nagrody
zespołowe
(grupowe):
Przedszkola:
1, II, III miejsce i
wyróżnienie:
materiały
dydaktyczne,
przyrodnicze.
kpi
Szkoły
Podstawowe:
1, II, III miejsce i
wyróżnienie:
materiały
dydaktyczne,
przyrodnicze.

8

4

4

10 400,00

10 400,00

10 400,00

jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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0,00

0,00

10 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2

Konkurs
plastyczny
„Oszczędzam Nagrody
wodę indywidualne:
walczę z
Dwie kategorie
suszą".
wiekowe,
(1, II, III miejsce w
każdej kategorii
wiekowej),
drobny sprzęty
elektroniczny/
sportowy/
pomoce
dydaktyczne/
książki

20
6

kpi

- -

14
wyróżnień,
dwie
kategorie
wiekowe (po 7 w
każdej kategorii
wiekowej).
Nagrody
indywidualne,
każde o wartości
ok.
150
zł:
drobny
sprzęt
elektroniczny/
sportowy/
pomoce
dydaktyczne/
książki
RAZEM

Data

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Skarbnik/Gł.Księgowy (podpis, pieczęć imienna)
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woli w imieniu Wnioskodawcy
(podpis, pieczęć imienna)
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Załącznik nr 2
do umowy dotacji
nr 2318/21
z dnia

KARTA EFEKTU EKOLOGICZNEGO

zadania:
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”
w roku szkolnym 2020/2021

- zwrócenie uwagi dzieci na problemy zwierząt dziko żyjących i udomowionych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o los wszystkich żywych
organizmów,
- rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody,
- zwrócenie uwagi na rolę wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
- zachęcenie do oszczędzania wody i dbania o jej czystość,
- propagowanie dobrych praktyk związanych z oszczędzaniem wody w życiu
codziennym.
Liczba osób objętych edukacją ekologiczną - ok. 600 z terenu powiatu kieleckiego.

STA
Mir

Gębski

