
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/VII/17 

 Burmistrza Namysłowa  

              z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ 

NA DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY NAMYSŁÓW KOSZTÓW INWESTYCJI 

SŁUŻACYCH OCHRONIE POWIETRZA, REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY 

NAMYSŁÓW 

 

 

1. NAZWA WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko / Wspólnota 

Mieszkaniowa / Inny podmiot 

 

2. Adres zamieszkania / siedziby  

3. PESEL/NIP/REGON  

2. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O DOTACJĘ: 

1. Numer umowy o dotację  

2. Zawarta w dniu  

3. Kwota całkowitych wydatków 

kwalifikowanych 

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania  

5. Kwota dofinansowania z innych źródeł  

6. Wkład własny  

7. Wnioskowana kwota dotacji stanowi 

(%) całkowitych wydatków 

kwalifikowanych 

% 

3. ZESTAWIENIE FAKTUR / RACHUNKÓW DO ROZLICZENIA UDZIELONEJ 

DOTACJI CELOWEJ 

1. Nr faktury / rachunku  

2. Data wystawienia   

3. Wystawca   

4. Treść faktury / rachunku  

5. Całkowita kwota brutto   

6. Kwota całkowitych wydatków 

kwalifikowanych 

 

7. Wnioskowana kwota dofinansowania  

8. Kwota dofinansowania z innych źródeł  

9. Wkład własny  

10. Wnioskowana kwota dotacji stanowi 

(%) całkowitych wydatków 

kwalifikowanych 

% 

11. Data zapłaty faktury VAT lub rachunku 

za realizację inwestycji objętej 

wnioskiem o udzielenie dotacji celowej 

 

12. Zakres wykonanych prac/usług/dostaw 

objętych udzieloną dotacją 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Nazwa banku i numer rachunku 

bankowego Wnioskodawcy na który 

mają zostać przekazane środki w ramach 

dotacji celowej 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………………… 

 

 

 

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………… 

3) ……………………………………………… 

(podpisy Wnioskodawców lub osób 

reprezentujących Wnioskodawców) 

 

Załączniki: 

 

1) kserokopie faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, świadczące o 

poniesionych kosztach z wyodrębnioną wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości 

całkowitej, a w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego 

zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty ujętej na 

przedłożonych fakturach VAT lub rachunkach (oryginały do wglądu), 

2) potwierdzenie dokonania zapłaty, 

3) protokół odbioru końcowego/protokołu z montażu i rozruchu instalacji (oryginał do wglądu), 

4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające trwałą likwidację starego źródła ciepła na paliwo 

stałe oraz potwierdzające, ze źródło ciepła objęte dotacją celową jest podstawowym źródłem 

ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, 

 

5) umowa z dostawcą medium grzewczego (dotyczy tylko kotłów gazowych), 

6) certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważną, wydany przez właściwą 

jednostkę certyfikującą, potwierdzenie spełnienia wymagań dla klasy 5 (dotyczy kotłów 

opalanych paliwem stałym), 

7) zaświadczenie wydane przez kominiarza lub osobę uprawnioną,  zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o poprawności wykonania wentylacji oraz kanału 

spalinowego w pomieszczeniach gdzie montowane będą nowe źródła ciepła (nie dotyczy 

pieców zasilanych prądem elektrycznym, podłączenia do sieci ciepłowniczej), 

8) dokumentacja fotograficzna nowego źródła ciepła.  

 

 


