Wniosek o rozliczenie i dokonanie płatności
………………………………………………..
………………………….…………………….
…………………………..…………………..
Beneficjent

W związku z zawartą umową dotacji nr………………………… z dnia…………………………. na realizację zadania
polegającego na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości:

…………………………………………………………. zł brutto

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………..……………….)
Zwrotu należy dokonać na nr rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Potwierdzenie wykonania i zakończenia realizacji zadania.;
2. Zestawienie wszystkich poniesionych kosztów;
3. Oświadczenie o trwałej likwidacji poprzedniego systemu grzewczego;
4. Imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty z potwierdzeniem przelewu (nie dopuszcza się
płatności gotówką);
5. Protokoły odbioru wystawione przez wykonawców realizujących zadania (w tym opinia
kominiarska); w przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one
podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna); jeżeli ww. protokół
zawiera wykaz usterek, których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji do eksploatacji, do
rozliczenia należy również załączyć protokół potwierdzający ich usunięcie;
6. Umowy z dostawcami energii elektrycznej/gazu;
7. Wymagane decyzje administracyjne;

8. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 "Kotły grzewcze. Część 5: kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; data
potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie;
9. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po realizacji przedsięwzięcia.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż zlikwidowałem(-am) stare źródło ciepła. Realizacja przedsięwzięcia odbyła się
zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie udzielania przez Gminę Radomsko dotacji
celowych, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczania niskiej emisji na
terenie Gminy Radomsko oraz w ww. Umowie o przyznanie dotacji celowej.
2. W związku z udzieloną dotacją zobowiązuję się do umożliwienia pracownikom Urzędu Gminy
Radomsko kontroli prawidłowości wykonania przedsięwzięcia.
3. Mam pełna świadomość, iż złożenie w niniejszym wniosku nieprawdziwych informacji lub
oświadczeń skutkować może koniecznością zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości.

……………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………
Podpis Beneficjenta

