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UCHWAŁA NR 67/VII/19
RADY GMINY POCZESNA
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Poczesna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21, art. 403 ust. 2 - ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
RADA GMINY POCZESNA uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Poczesna mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 400a ust. 1 pkt. 21 ustawy Prawo ochrony
środowiska, realizowane na terenie Gminy Poczesna.
2. Celem udzielanych dotacji jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla
mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
§ 2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
§ 3. Zasady, tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonania zadania określa
„Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poczesna na zadania związane ze zmianą
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne realizowane na terenie Gminy Poczesna” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Poczesna Nr 78/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania
na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 154 poz. 2866 z 2011 r. z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Iwona Choła
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Załącznik do uchwały Nr 67/VII/19
Rady Gminy Poczesna
z dnia 4 lipca 2019 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poczesna na zadania inwestycyjne
związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne realizowane na terenie Gminy
Poczesna
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania ze środków budżetu Gminy Poczesna dotacji na zadania
inwestycyjne związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne realizowane na terenie
Gminy Poczesna obejmujące zadania inwestycyjne ograniczające niską emisję, tj.:
1) modernizację systemów grzewczych,
2) instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.
2. Dotacji udziela się podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
1) osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami
jednorodzinnych położonych na terenie gminy Poczesna,

budynków

mieszkalnych

2) osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami
wielorodzinnych położonych na terenie gminy Poczesna,

budynków

mieszkalnych

3) wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy Poczesna,
4) właścicielom lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Poczesna.
3. O dotację może ubiegać się wnioskodawca posiadający tytuł prawny do obiektu budowlanego/
samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Poczesna, z zastrzeżeniem, że w roku
złożenia wniosku budynek lub lokal mieszkalny, w którym zamierza się przeprowadzić modernizację systemu
grzewczego lub instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii - nie są wykorzystywane na
cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej - bez względu na jej formę
prawną oraz sposób realizacji.
4. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska
i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo
budowlane;
2) budynku mieszkalnym wielorodzinnym – rozumie się przez to budynek, w którym wydzielono co najmniej
trzy samodzielne lokale mieszkalne, a lokale użytkowe (o ile występują) zajmują nie więcej niż 30%
powierzchni całkowitej budynku;
3) dotacji – rozumie się przez to środki z budżetu Gminy Poczesna przeznaczone na częściowe pokrycie
kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,
poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie
Gminy Poczesna;
4) ekologicznym systemie grzewczym – rozumie się przez to:
a) system centralnego ogrzewania zasilany kotłem na gaz ziemny (spełniający wymagania klasy
efektywności energetycznej min. A, co potwierdza umieszczona na kotle etykieta energetyczna lub
zaświadczenie producenta);
b) system centralnego ogrzewania zasilany kotłem na olej opałowy (spełniający wymagania klasy
efektywności energetycznej min. A, co potwierdza umieszczona na kotle etykieta energetyczna lub
zaświadczenie producenta);
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c) system centralnego ogrzewania zasilany kotłem na granulat drzewny tzw. pellet przy użyciu instalacji,
która spełnia wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 lub posiada
certyfikat Ecodesign (certyfikat Ekoprojekt) określony Rozporządzeniem Komisji (UE) 1189/2015 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu;
d) system centralnego ogrzewania zasilany kotłem na paliwo stałe - biomasę lub węgiel (spełniający
standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy
PN-EN 303-5:2012 lub spełniający wymogi dotyczące Ekoprojektu);
e) system grzewczy zasilany energią elektryczną.
5) kotle na paliwo stałe – rozumie się przez to kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z klasą
5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, z automatycznym
sposobem zasilania paliwem, bez rusztu awaryjnego, posiadający zaświadczenie wydane przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej
w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA
(European co-operation for Accreditation) lub spełniający wymogi dotyczące Ekoprojektu;
6) likwidacji nieekologicznych źródeł opalanych paliwami stałymi – rozumie się przez to ich całkowitą
likwidację poprzez nieodwracalne usunięcie lub wyburzenie, z wyjątkiem pieców kaflowych podlegających
trwałemu unieruchomieniu z uwagi na ich wartość zabytkową lub pieców, które będą wykorzystane jako
piece akumulacyjne w związku z zainstalowaniem w nich elektrycznych wkładów grzewczych (dotyczy
modernizacji systemu grzewczego na system zasilany energią elektryczną);
7) lokalu użytkowym – rozumie się przez to wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub
zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne;
8) modernizacji systemu grzewczego – rozumie się przez to działania, wskutek których dotychczasowy
nieekologiczny system grzewczy na paliwo stałe (węgiel, miał, koks) w obiekcie budowlanym/
samodzielnym lokalu mieszkalnym zostaje zastąpiony ekologicznym systemem grzewczym (w rozumieniu
niniejszego Regulaminu);
9) obiekcie budowlanym – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane;
10) samodzielnym lokalu mieszkalnym – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali;
11) systemie wykorzystującym odnawialne źródła energii – rozumie się przez to systemy wykorzystujące
energię słoneczną do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej tj. kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne;
12) tytule prawnym do obiektu budowlanego/ samodzielnego lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to:
własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność
dożywotniego zamieszkiwania);
13) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot wymieniony w § 1 ust. 2, ubiegający się o przyznanie
dotacji na warunkach określonych w Regulaminie;
14) umowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą, określającą
warunki finansowania i współpracy stron.
Rozdział 2.
Ogólne warunki udzielania dotacji
§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej przedkłada następujące dokumenty:
1) pisemny wniosek o przyznanie dotacji;
2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na
terenie gminy Poczesna (np. odpis księgi wieczystej, akt notarialny), w której będzie realizowana zmiana
systemu ogrzewania. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć
zgodę na wykonanie zadania inwestycyjnego współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
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3) oświadczenie (dot. instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii) o posiadaniu
w budynku zainstalowanego źródła ciepła nie starszego niż 10 lat (na dzień składania wniosku o przyznanie
dotacji ) oznaczonego tabliczką znamionową na kotle lub posiadającego certyfikat. Wnioskodawca do
wniosku dołączy: certyfikat, dokument potwierdzający, że zamontowany w budynku kocioł na paliwo stałe
spełnienia minimum standard emisyjny zgodny z 3, 4 lub 5 klasą pod względem granicznych wartości
emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub zdjęcie tabliczki znamionowej potwierdzające
producenta, wiek oraz klasę istniejącego źródła ciepła;
4) oświadczenia w sprawie:
a) zapoznania się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dotacji celowej z budżetu
Gminy Poczesna,
b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych,
c) niekorzystania z dofinansowania w obiekcie budowlanym/samodzielnym lokalu mieszkalnym na terenie
danej nieruchomości w ciągu ostatnich 10 lat,
d) niewykorzystywania budynku/lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek
innej działalności zarobkowej w roku złożenia wniosku;
5) wspólnota mieszkaniowa złoży ponadto następujące dokumenty:
a) uchwałę członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, wyrażającą zgodę na realizację zadania
inwestycyjnego objętego dotacją, podjętą zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali,
b) uchwałę członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, w zakresie udzielenia pełnomocnictwa
zarządowi/ zarządcy do złożenia wniosku o dotację, zawarcia umowy oraz rozliczenia dotacji, podjętą
zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
c) listę członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej.
2. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza dokumenty „za zgodność z oryginałem”
i własnoręcznie podpisuje.
3. W przypadku zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu grzewczego, warunkiem
przyznania dotacji jest likwidacja wszystkich nieekologicznych źródeł opalanych paliwami stałymi (węgiel,
miał, koks) znajdujących się w obiekcie budowalnym/ samodzielnym lokalu mieszkalnym, objętym dotacją.
4. Warunkiem udzielenia dotacji na instalację systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii jest
posiadanie w budynku kotła na paliwo stałe spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 3, 4 lub
5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania
gazowego bądź elektrycznego.
5. Nie przyznaje się zaliczek na realizację inwestycyjnego zadania z zakresu ochrony środowiska.
6. Dotacja jest przeznaczona na zakup fabrycznie nowych ekologicznych urządzeń grzewczych.
7. Dotacja nie przysługuje na zadania inwestycyjne już zrealizowane. Dotowaniem nie będą objęte
inwestycje, które zostały wykonane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji.
8. Dotację przyznaje się tylko raz dla danego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
z zastrzeżeniem ust.10.
9. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła
ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie
z przepisami prawa.
10. W przypadku uzyskania dotacji na kocioł na paliwo stałe, o dotację do modernizacji systemu
grzewczego można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od daty przyznania dotacji ze środków
budżetu gminy (niezależnie od zmiany właściciela budynku).
11. Dotacja nie przysługuje do budynków będących w trakcie budowy tj. nieoddanych do użytkowania.
Dotacja nie dotyczy budynków wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych, altan.
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12. Od zasady likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym można odstąpić w przypadku, gdy
w budynku znajduje się piec kaflowy lub kominek objęty ochroną konserwatora zabytków lub w przypadku,
gdy źródło opalania paliwem stałym stanowi element dekoracyjny pomieszczenia w którym się znajduje, pod
warunkiem trwałego usunięcia podłączenia do przewodu kominowego.
13. W przypadku braku środków w danym roku płatność dotacji nastąpi w kolejnym okresie budżetowym
po zabezpieczeniu środków na ten cel.
Rozdział 3.
Wysokość dotacji
§ 4. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dane zadanie inwestycyjne do obiektu budowlanego/
samodzielnego lokalu mieszkalnego i stanowi częściowe pokrycie poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów,
związanych z danym zadaniem inwestycyjnym.
2. Kwoty dotacji ustala się w wysokości:
1) wymiana pieca w domu jednorodzinnym - 2.000 zł,
2) wymiana pieca (centralnego źródła) w domu wielorodzinnym - 4.000 zł,
3) modernizacja źródła ciepła (tylko ogrzewanie gazowe) w lokalu mieszkalnym - 1.500 zł,
4) modernizacja źródeł ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej - iloczyn liczby lokali mieszkalnych oraz
kwoty 1.500 zł,
5) instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne) w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym - 2.000 zł.
3. Wysokość kwoty dotacji dla Wnioskodawcy i zadania inwestycyjnego określa umowa o udzielenie
dotacji celowej z zachowaniem warunków powyższych.
4. W przypadku uzyskania dotacji na modernizację ogrzewania z innych źródeł niż budżet gminy, np.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łączna kwota pozyskanych środków
nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia. Kwotę dotacji uzyskaną z innego źródła, ustala się na
podstawie adnotacji o płatności naniesionej na oryginale faktury.
Rozdział 4.
Tryb udzielania, kontroli i rozliczania dotacji
§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w danym roku należy
składać w terminie od 2 stycznia do 30 września. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Złożenie wniosku o dotację nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Termin zakończenia inwestycji oraz złożenie wniosku rozliczającego dotację nie może przekroczyć dnia
30 listopada danego roku.
3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.
4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń, w ramach zarezerwowanych na ten cel w budżecie
gminy Poczesna środków finansowych.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, wzywa się
Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie poprawiony przez
Wnioskodawcę we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:
1) złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji,
2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji,
3) zmiana systemu grzewczego.
2. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem i wymianą systemu grzewczego.
3. Wnioski składa się:
1) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,
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2) w terminie od 2 stycznia do 30 września,
3) w biurze podawczym Urzędu Gminy,
4) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna.
4. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę złożenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Poczesna
prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników lub datę wpływu wersji elektronicznej
wniosku z podpisem kwalifikowanym. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora
wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe o zachowaniu
terminu decyduje data nadania przesyłki.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Poczesna,
a Wnioskodawcą.
6. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 należy dołączyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 1.
7. Złożone wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem kompletności, tj. spełnienia
wymogów formalnych.
8. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzona będzie umowa dotacji pomiędzy Gminą Poczesna,
a Wnioskodawcą.
9. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak środków finansowych
przeznaczonych na w/w cel, będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez
prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.
§ 7. 1. Po podpisaniu umowy i realizacji inwestycji, Wnioskodawca dokonuje rozliczenia dotacji,
w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy o przyznanie dotacji. Zakończenie inwestycji oraz złożenie
wniosku rozliczającego dotację nie może nastąpić później niż do dnia 30 listopada danego roku. Niezłożenie
w w/w terminie kompletnego wniosku rozliczającego dotację skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową
wypłaty dotacji. Złożenie wniosku rozliczającego dotację nie jest jednoznaczne z wypłatą dotacji.
2. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca dostarcza do Urzędu Gminy Poczesna następujące dokumenty:
1) wniosek o rozliczenie dotacji;
2) kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego zniszczenie nieekologicznego źródła ciepła poprzez
przekazanie go do punktu skupu złomu (poświadczenie zezłomowania), za wyjątkiem likwidacji pieców
kaflowych, dla których wymagana jest dokumentacja fotograficzna. Piece kaflowe mogą pozostać
w pomieszczeniu po odcięciu przewodu kominowego. Nie dotyczy instalacji systemów wykorzystujących
odnawialne źródła energii;
3) kserokopię dokumentu potwierdzającego zakończenie zadania inwestycyjnego objętego dotacją
sporządzonego przez wykonawcę montażu poszczególnego ogrzewania (odpowiednio: protokół odbioru
instalacji, protokół odbioru technicznego, protokół uruchomienia, protokół prób szczelności instalacji
gazowej);
4) fakturę VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę (z datą po dniu zawarcia umowy
z Gminą) obejmujący koszty inwestycyjne objęte dotacją oraz zakup ekologicznego urządzenia grzewczego
lub systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii (oryginał wraz z kserokopią). Faktura powinna
wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę kotła grzewczego oraz zawierać wyszczególnioną cenę danego
typu kotła na paliwo stałe. W przypadku faktur lub rachunków, w których nie są wyodrębnione typ (model)
i cena brutto urządzenia - wymagana jest specyfikacja do faktury lub rachunku wystawiona przez
sprzedawcę. Oryginał dokumentu zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub
odmowie przyznania dotacji i naniesieniu na nim przez pracownika Urzędu Gminy Poczesna adnotacji
o wysokości kwoty dotacji uzyskanej ze środków budżetu gminy;
5) opinia kominiarska dotycząca prawidłowości podłączenia urządzenia do przewodu kominowego –
w przypadku ogrzewania gazowego i kotłów zasilanych paliwem stałym;
6) kserokopię certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego, że zamontowany kocioł na paliwo stałe spełnienia
minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń
normy PN-EN 303-5:2012 lub certyfikatu Ecodesign (certyfikatu ekoprojekt); w przypadku kotłów
zasilanych gazem i olejem opałowym potwierdzenie spełnienia wymagania klasy efektywności
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energetycznej min. A (kserokopia zaświadczenia producenta lub zdjęcie umieszczonej na kotle etykiety
energetycznej);
7) kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej z dystrybutorem energii w przypadku systemu
grzewczego zasilanego energią elektryczną;
8) szkic lokalizacyjny usytuowania instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym
dotację wzywa się Wnioskodawcę do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania
wezwania.
4. W przypadku nie uzupełnienia wniosku, dotacja nie będzie wypłacona, a umowa wygasa.
5. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Poczesna dokonają kontroli wykonania zadania inwestycyjnego
w obiekcie budowlanym/ samodzielnym lokalu mieszkalnym związanego ze zmianą systemu ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne.
6. Wypłata dotacji na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, po
dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
Poczesna. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół. Wypłata dotacji następuje
nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy lub
w kasie Urzędu Gminy Poczesna.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wnioskodawcy ubiegającemu się o udzielenie dotacji, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji
wniosku z przyczyn formalnych, merytorycznych, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
2. Gmina Poczesna zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania inwestycji zarówno przed, w trakcie
realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu 5 lat od dnia przekazania dotacji.
3. Wnioskodawca nie będzie, przez co najmniej 5 lat, dokonywał żadnych zmian i przeróbek na
zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia oraz zgody Dotującego.
Nie można również zamontować w budynku innego dodatkowego źródła ciepła.
4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z Regulaminem lub niedotrzymanie warunków zawartej umowy,
spowoduje konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości
podatkowych, za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu.

