
Burmistrz Głuchołaz
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy

Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji

Zgodnie z umową dotacji celowej  nr …………………….. z dnia …………………….. 

udzielonej w ramach projektu

„Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów
grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy
Głuchołazy”, ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
działanie 5.5 Ochrona powietrza.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. DANE WNIOSKODAWCY:

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Adres inwestycji

3. CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANEGO ZADANIA

Liczba i rodzaj zlikwidowanych źródeł ogrzewania na paliwo 
stałe:

Rodzaj nowego źródła ogrzewania

Moc zainstalowanego źródła [kW]

Sprawność urządzenia według dokumentacji:
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4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Lp. Nazwa wydatku Nr faktury/
rachunku

Kwota brutto /zł/

1 2 3 8

RAZEM poniesione wydatki:

W tabeli należy wymienić zapłacone faktury lub rachunki, które Wnioskodawca dołącza do 
wniosku.

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z

NINIEJSZYM WNIOSKIEM:

1. kopie  faktur  VAT  lub  rachunków,  które  wskazują  wnioskodawcę  jako  nabywcę,

zawierające  wyszczególnienie  kosztów  kwalifikowanych  i  potwierdzają  zakres

realizacji inwestycji, z dowodami zapłaty w terminie realizacji zadania określonym w

umowie dotacji;

2. protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez

osobę ze stosownymi uprawnieniami (np. certyfikowanego instalatora OZE), protokół

montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);

3. dokument  potwierdzający  zezłomowanie  zdemontowanego  kotła  (karta  przekazania

odpadu) lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła (trwałego odłączenie

od przewodu kominowego); 

4. dokumentację techniczną określającą parametry nowego źródła ciepła;

5. kopie  dokumentów  potwierdzających  otrzymanie  dofinansowania  ze  środków

publicznych do części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości

nie przekraczającej wysokości wkładu własnego beneficjenta (jeśli dotyczy);

…………………………………                                      ……………………………….
                data                               podpis Wnioskodawcy
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KWALIFIKACJA WNIOSKU (wypełnia Urząd Miejski):

1. Wniosek został prawidłowo wypełniony   TAK       NIE

2. Wniosek został złożony z kompletem obowiązkowych załączników  TAK        NIE

3. Zestawienie wydatków jest zgodne z dokumentami źródłowymi 
(fakturami, rachunkami) dołączonymi do wniosku

  TAK       NIE

4. Wyliczenie dotacji:

…..……….     x 0,68 = …….……..  zł,  ale nie więcej niż ……………..…….. zł
w  tym: 
Dotacja z budżetu Gminy

…..……….     x 0,34 = …….……..  zł,  ale nie więcej niż ……………..…….. zł
Dotacja w ramach RPO WO 2014-2020

…..……….     x 0,34 = …….……..  zł,  ale nie więcej niż ……………..…….. zł                 

5. Stwierdzam, że Wnioskodawcy przysługuje dotacja w wysokości ……...…………….zł,

………………………………………           …………………………………………
  /data/                      /podpis osoby dokonującej kwalifikacji wniosku/

Zatwierdzenie:

…………………………                    ………………
   /data/                                  /podpis i pieczątka/

Adnotacje (wypełnia Urząd Miejski):
Data uzupełnienia wniosku (złożenia brakujących dokumentów lub wyjaśnień): 

Data wezwania do uzupełnienia wniosku: ……………………. Nr pisma: …………..……..…

Data przekazania wniosku o wypłatę dotacji……………………………………………….
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