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OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam/oświadczamy, iż wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w _____________ 

gmina __________________________, wywiązuje się z: 

 

1. zobowiązań publicznoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Kielcach/NFOŚiGW 

w Warszawie, właściwych organów, czy też podmiotów, w tym obowiązku uiszczenia 

opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, stanowiących przychody 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

2. zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Kielcach/NFOŚiGW 

w Warszawie, właściwych organów, czy też podmiotów. 

 

 

 

 

_______________________       _______________________ _____________________ 

     Miejscowość, data   Pieczęć firmowa        Podpis/podpisy osób 

 upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy  
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WARUNKI UMOWY DOTACJI 

1. Efekt rzeczowy i ekologiczny 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia Beneficjent, którym udzielono dotację na realizację przedsięwzięcia 

szczegółowo opisanego we wniosku o dofinansowanie, zobowiązuje się do terminowego zrealizowania zakresu 

rzeczowego wskazanego w tym wniosku. W wyniku realizacji umowy o dofinansowanie zostanie osiągnięty efekt 

ekologiczny wynikający ze zrealizowanego zakresu rzeczowego. 

 

2. Realizacja i trwałość przedsięwzięcia  

1) Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu rzeczowego uznaje się datę sporządzenia 

oświadczenia o zakupionym sprzęcie/wyposażeniu zgodnie z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia  

dla jednostek OSP i rzeczywistym koszcie kwalifikowanym zadania w ramach: „Ogólnopolskiego programu 

finansowania służb ratowniczych - Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych.” na obowiązującym w Funduszu wzorze, 

2) Data osiągnięcia efektu ekologicznego uznaje się datę sporządzenia oświadczenia o osiągnięciu efektu 

ekologicznego  w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - Część 2) 

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”  

na obowiązującym w Funduszu wzorze, 

3) Beneficjent zobowiązany jest zapewnić trwałość przedsięwzięcia przez okres dwóch lat licząc od daty zakończenia 

przedsięwzięcia. 

4) Trwałość inwestycji/zadania oznacza, że nie będzie ona poddana zasadniczym modyfikacjom w zakresie charakteru 

inwestycji/zadania lub jej własności lub zaprzestania działalności.  

5) Uznaje się, że zasada trwałości jest zachowana, jeżeli zakupiony sprzęt/wyposażenie uległo zniszczeniu w trakcie 

akcji na rzecz ochrony środowiska i sporządzony został protokół uszkodzenia/zniszczenia podpisany przez osobę 

uprawnioną w OSP. 

6) Do zakończenia okresu trwałości Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania oryginałów dokumentów 

księgowych oraz innych dokumentów dotyczących przedsięwzięcia.  

7) 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 we 

wniosku: logo Funduszy, nazwy zadania, informacji o jego dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW 

w Kielcach i NFOŚiGW w Warszawie z podaniem kwoty dofinansowania, jeśli posiada stronę internetową, 

- umieszczenie w widocznym miejscu na okres trwałości inwestycji o którym mowa we wniosku, tablicy 

pamiątkowej (wymiar: format A4), zawierającej logo Funduszy, nazwę zadania, informację o dofinansowaniu 

zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w Warszawie w terminie określonym we wniosku. 

 

3. Wypłata dotacji  

1) Wypłata kwot dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo złożonego i kompletnego oświadczenia  

o zakupionym sprzęcie/wyposażeniu zgodnie z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP 

i rzeczywistym koszcie kwalifikowanym zadania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 

ratowniczych - Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 

na wskazany w w/w wniosku rachunek bankowy. Do terminu wypłaty kwoty dotacji o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie wlicza się czasu przeznaczonego na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji końcowej mającej 

na celu potwierdzenie zgodności z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawidłowości informacji i oświadczeń 

zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz w w/w oświadczeniu. 

2) Warunkiem przekazania kwoty dotacji jest przedłożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego oświadczenia  

o zakupionym sprzęcie/wyposażeniu zgodnie z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP 
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i rzeczywistym koszcie kwalifikowanym zadania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 

ratowniczych - Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 

wraz z wymaganymi załącznikami oraz dołączenie potwierdzonych przez beneficjenta za zgodność z oryginałem 

kopi faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych (wystawionych na Beneficjenta),  

w tym dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. 

3) WFOŚiGW może wstrzymać wypłatę kwot dotacji, jeżeli wniosek o płatność jest niekompletny lub nieprawidłowo 

wypełniony lub nie załączono do niego wymaganych załączników lub do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

treści oświadczenia lub jego załączników. 

 

4. Wykorzystanie dotacji 

1) Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem w ciągu 14 dni od obciążenia 

rachunku bankowego Dotującego oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego wykorzystanie dotacji 

poprzez dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających zapłatę faktur lub innych dokumentów 

finansowych w ciągu 14 dni od daty obciążenia rachunku bankowego Dotowanego. 

2) W przypadku niedotrzymania terminu dotyczącego wykorzystania dotacji Beneficjent winien naliczyć odsetki 

ustawowe (kapitałowe) w wysokości określonej w art. 359 §2  Kodeksu Cywilnego i przekazać je niezwłocznie  

na konto WFOŚiGW w Kielcach. Odsetki winny być naliczone od dnia następnego po upływie terminu  

do dnia wykorzystania dotacji lub jej transzy zgodnie z przeznaczeniem włącznie.  

3) Jeżeli w trakcie realizacji zadania koszty kwalifikowane ulegają zmniejszeniu to kwota dotacji również zmniejsza 

się, przy czym procent dofinansowania do kosztów kwalifikowanych pozostaje bez zmian. 

4) Jeżeli w trakcie realizacji zadania koszty ulegną zwiększeniu to kwota dotacji pozostaje bez zmian.  

5) Jeśli w wyniku zmiany warunków realizacji zadania kwota udzielonej dotacji przekroczy 100% kosztów 

kwalifikowanych zadania. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Dotującego kwoty stanowiącej różnicę 

pomiędzy udzieloną dotacją, a dopuszczalną kwotą pomocy. 

 

5. Wypowiedzenie umowy i zwrot środków 

1) WFOŚiGW może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień, 

naruszenie wymogów Programu lub jego załączników, a w szczególności gdy: 

a. 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, 

b. nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy, planowany efekt ekologiczny lub nie zostały dotrzymane 

terminy ich osiągnięcia określone w umowie, 

c. uniemożliwienia przeprowadzenia przez Dotującego kontroli,  

d. podania przez Dotowanego we wniosku o udzielenie dotacji lub składanych dokumentach rozliczeniowych 

nieprawdziwych danych, 

2) W przypadku wypowiedzenia umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu: 

a. kwoty wypłaconej dotacji, 

b. odsetek ustawowych w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości wydanym  

na podstawie art. 359§2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, naliczonych od dnia przekazania 

środków na rzecz Beneficjenta. 

3) Beneficjentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia  

pod warunkiem zwrotu przed upływem okresu wypowiedzenia otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, 

naliczonymi od dnia przekazania środków na rzecz Beneficjenta. 

4) Za dzień wypowiedzenia umowy uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie, przy czym pismo 

zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego „nie podjęto w terminie” lub tym podobne uznaje się za prawidłowo 

doręczone z dniem zwrotu przesyłki do nadawcy.  
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6.  Kontrola przedsięwzięcia  

1) NFOŚiGW/WFOŚiGW lub podmioty zewnętrzne przez nie wyznaczone mają prawo kontrolowania sposobu 

wykorzystania udzielonej dotacji w tym miejsca realizacji przedsięwzięcia.  

2) Beneficjent umożliwi kontrolę zadania w każdej jego fazie.  

3) W razie ustalenia, że wypłacona Beneficjentowi kwota dotacji jest wyższa niż kwota należnej dotacji wynikającej  

z rzeczywiście poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu 

różnicy na rachunek bankowy WFOŚiGW wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania środków 

na rzecz Beneficjenta. 

7.  Zmiana warunków umowy 

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 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.  Postanowienia końcowe 

1) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie zmiany umowy, a także wypowiedzenie wymagają formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

2) Przez umowę należy rozumieć niniejsze ogólne warunki umowy dotacji oraz pozostałą część wniosku  

o dofinasowanie. 

3) Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy  

dla siedziby WFOŚiGW.  

PODPIS BENEFICJENTA 

Niniejszy wniosek stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy o dofinasowanie na kwotę 

zaakceptowaną przez WFOŚiGW w Kielcach i na warunkach: „Ogólnopolskiego programu 

finansowania służb ratowniczych - Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz regulaminu naboru wniosków. 

 

 

 

Podpis/y osoby upoważnionej do zawarcia 

umowy zgodnie z KRS 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 


