ZARZĄDZENIE NR 136/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów dla ubiegających się o dotację celową ze środków budżetu
Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Brenna
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Brenna (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2021 r. poz. 5666), zarządzam co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Brenna, stanowiący załącznik nr 1.
§ 2. Przyjmuje się wzór wniosku o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Brenna, stanowiący załącznik nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 27 września 2021 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BRENNA NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRENNA W ........… ROKU
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU
Organ właściwy do przyjęcia wniosku:

WÓJT GMINY BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
B. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
B.1 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Forma władania nieruchomością:

własność
współwłasność
użytkowanie wieczyste
inny tytuł prawny1)………………………………………………………………………………………………….
B.2 SKŁADAJĄCY WNIOSEK
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Składający wniosek:

osoba fizyczna
wspólnota mieszkaniowa
osoba prawna
przedsiębiorca
jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2)*

Identyfikator: 3)

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

B.4 ADRES4)
➢ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
➢ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
1
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siedziby/zamieszkania składającego wniosek
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2)*

Identyfikator: 3)

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.1.1 ADRES4)
➢ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
➢ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.1.2 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego wniosek
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2)*

Identyfikator: 3)

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.2.1 ADRES4)
➢ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
➢ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

2
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Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C.2.2 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego wniosek
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.3 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2)*

Identyfikator: 3)

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.3.1 ADRES4)
➢ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
➢ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.3.2 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego wniosek
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU / LOKALU W KTÓRYM NASTĄPI WYMIANA
ŹRÓDŁA CIEPŁA
D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI
Gmina

GMINA BRENNA
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu5)

D.2 RODZAJ BUDYNKU / LOKALU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Rodzaj budynku objętego wnioskiem:

budynek mieszkalny
3
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lokal mieszkalny
inny ………………………………………………………………………………………………..
D.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W BUDYNKU/LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Informacja czy w budynku/lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność
prowadzona w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz produkcji, przetwórstwa
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury:

tak
nie
E. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Nowe źródło ogrzewania:

ogrzewanie gazowe
ogrzewanie olejowe
ogrzewanie elektryczne
pompa ciepła (jako źródło ogrzewania budynku)
kocioł węglowy z automatycznym podawaniem paliwa spełniające wymagania Ekoprojektu
kocioł na biomasę spełniające wymagania Ekoprojektu
F. INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Istniejące źródło ogrzewania przeznaczone do zlikwidowania:

kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe …….. szt, moc cieplna [kW] ……………….
węglowy murowany piec kaflowy …….. szt
inne, jakie ……………………………………….
G. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA
DOTACJA:
Nazwa banku:
Numer rachunku:
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

H. ZAŁĄCZNIKI
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do wniosku o udzielenie dotacji:

dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością6) lub - jeśli został nadany numer elektronicznej księgi wieczystej:………………………………….
dokumentacja zdjęciowa planowanego do likwidacji starego źródła ciepła wraz ze zdjęciem
tabliczki znamionowej
dokumenty zgodnie z § 11 pkt 5 regulaminu udzielenia dotacji 7) 8)
I. OŚWIADCZENIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Oświadczam, że budynek mieszkalny objęty wnioskiem, w którym nastąpi wymiana systemu ogrzewania został
oddany do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

przed 1.09.2017 r.
Wnioskowana przeze mnie dotacja:

nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
4
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Nie jestem płatnikiem podatku VAT
Jestem płatnikiem podatku VAT
Z tyłu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje / nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT *
(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Brenna w celu przeprowadzenia procedury
udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie służące wymianie systemów ogrzewania na
ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Brenna na podstawie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Brenna.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brenna. Administrator informuje o prawie dostępu do danych
oraz prawie ich poprawiania.
Oświadczam, że nie korzystałem dotychczas z dofinansowania ze środków budżetu gminy Brenna do wymiany źródła
ciepła dla budynku mieszkalnego/lokalu wymienionego w pkt D.1
Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.
W przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania, dotację zwrócę wraz z odsetkami
w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
Oświadczam, że w przypadku udzielenia przez Gminę Brenna dotacji celowej do instalacji ekologicznego ogrzewania,
będzie ono podstawowym urządzeniem grzewczym. Oświadczam także, że trwale zlikwiduję istniejące nieekologiczne
źródło ogrzewania, które obecnie zainstalowane jest w budynku mieszkalnym, w którym planowana jest nowa
inwestycja podlegająca dotacji celowej ze środków budżetu gminy.
W przypadku udzielenia przez Gminę Brenna dotacji celowej do ekologicznej instalacji, wyrażam zgodę na
przeprowadzenie, przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Brenna, oględzin przedmiotowej instalacji w
budynku mieszkalnym od momentu złożenia wniosku, w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu, a także do
przeprowadzenia oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania.
Numer telefonu kontaktowego**
Data

Czytelny/e podpis/y 9)

J. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania administracyjnego jest Wójt Gminy
Brenna z siedzibą w Urzędu Gminy Brenna, 43 – 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna,
b) telefonicznie: +48 33 853 62 22,
c) elektronicznie: poczta@brenna.org.pl
2. Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta inspektorem ochrony danych:
a) listownie: ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna,
b) elektronicznie: iod@brenna.org.pl
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (Dotacje na realizacje zadań
z zakresu ochrony środowiska), w celu udzielenia i rozliczenia dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródła
ciepła na nieruchomości wskazanej we wniosku
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi
przepisami.
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6. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych
osobowych w każdym czasie,
7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w
Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one
pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brenna. a następnie właściciel
danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane
osobowe.
9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OBJAŚNIENIA
Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego tytułu prawnego np.
dzierżawa, użyczenie.
2)
Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową, osobą prawną, przedsiębiorcą
lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne pełnomocnika.
3)
Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług; NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4)
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub siedziby pełnomocnika.
5)
Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy pojedynczego lokalu, w którym nastąpi wymiana
systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła .
6)
W szczególności wypis z Ksiąg Wieczystych, akt notarialny, prawomocne postanowienie stwierdzenia nabycia
spadku lub poświadczenie dziedziczenia. W przypadku, gdy podmiot składający wniosek nie jest właścicielem budynku
należy dołączyć pisemną zgodę właściciela/li budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania w sposób
określony we wniosku, a także dokument poświadczający, że jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem budynku
mieszkalnego.
Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
zobowiązane są przedłożyć:
1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot
reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;
2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały;
3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone
przez zarządcę.
7)
Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc de
minimis.
8)
Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie prowadzących działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów
rolnych oraz produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury
9)
Wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele nieruchomości lub osoba upoważniona do podpisania wniosku.
Dokumentem upoważniającym do podpisywania wniosku jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu
ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie
aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej,
umowa spółki osobowej itp. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,
rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.
1)

* Niepotrzebne skreślić
** Pole nieobowiązkowe

6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6F744548-1C0A-4639-A57D-53DB415CBAB1. Przyjęty

Strona 6

.....................................................................................
Imię i Nazwisko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 27 września 2021 r.

.......................................................................
Adres: miejscowość, ulica nr domu
.......................................................................
Numer telefonu

WÓJT GMINY BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

WNIOSEK
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BRENNA NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRENNA
W związku z zawarta umową Nr ……………………….. z dnia ………………….. o przyznanie
dotacji ze środków budżetu Gminy Brenna na wymianę starego i nieekologicznego źródła ciepła na
nowe ekologiczne źródło grzewcze tj. ……………………………………………. proszę o wypłatę
dotacji do zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła grzewczego w budynku
mieszkalnym położonym w …………………………. przy ulicy ………………………………… .
Czy z jednoczesną wymianą kotła została przeprowadzona termomodernizacja*:
tak
nie
Jeśli zaznaczono tak, prosimy o podanie:
…………..(m²) powierzchnia użytkowa budynku/lokalu w którym dokonano termomodernizacji.

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć):

oryginał faktury VAT lub rachunku na zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła, która po
odnotowaniu na niej wysokości przyznanej dotacji podlega zwrotowi (faktura lub rachunek
musi być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji);
potwierdzenie dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczana na
fakturze/rachunku);
kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego demontaż i przekazanie starego źródła
ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (potwierdzenie
zezłomowania pieca). W przypadku ogrzewania piecowego (ceramiczne murowane piece lub
murowane trzony kuchenne), dokumentem potwierdzającym może być protokół z wykonania
robót rozbiórkowych lub w przypadku pieca przedstawiającego wysokie walory estetyczne lub
objętego ochroną zgodnie z ustawą o ochronie zabytków – oświadczenie o zlikwidowaniu
wszystkich połączeń z przewodami kominowymi;
kserokopię opinii kominiarskiej;
kserokopię protokołu odbioru montażu ogrzewania wystawiony przez wykonawcę;
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certyfikat, zaświadczenie lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań 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),
potwierdzające spełnienie wymogów dla Ekoprojektu (w przypadku kotłów na paliwo stałe);
dokumentację fotograficzną zabudowanego źródła ciepła;
w przypadku montażu kotłów gazowych dodatkowo kserokopię:
pozwolenia na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane
przez Starostę Cieszyńskiego, albo
potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa
Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z przebudową istniejącej
instalacji, jeśli instalacja ta wymagała przebudowy, albo
oświadczenia wykonawcy robót o braku konieczności przebudowy wewnętrznej
instalacji gazowej w przypadku podłączenia kotła gazowego do istniejącej już
instalacji,
protokołu odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi
uprawnieniami (próba szczelności),
umowy dostawy gazu ziemnego.

Oświadczam, że wszystkie kotły na paliwo stałe zostały trwale zlikwidowane.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………..
czytelny podpis Wnioskodawcy

Pouczenie:

Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie do dnia 31 października, w roku w którym zawarto
umowę o udzielenie dotacji, z wyjątkiem roku 2021, w którym dopuszcza się realizację zadania do 30
listopada 2021 r.
*dobrowolne

2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6F744548-1C0A-4639-A57D-53DB415CBAB1. Przyjęty

Strona 2

