Załącznik nr 2 do Regulaminu
Babimost, dnia ……………………………
…………………………………………….
Wnioskodawca
………………………………………….....
adres /siedziba
Wniosek
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
zgodnie z umową nr …………………………. z dnia ……………
I. Charakterystyka zadania
1. Lokalizacja zadania
…………………….…………………………… ………………………………………………………………..
2. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk węglowych …………………………………………………………...
3. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni c.o. …………………………………………………………………...
4. Powierzchnia ogrzewana lokalu [ m2] ………………………………………………………………………….
5. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] ………………………………………………………………………..
6. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania ( właściwe zaznaczyć):
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne,
pompa ciepła,
automatyczne kotły retortowe
II. Termin realizacji zadania
1. Data rozpoczęcia ………………………………………………………………………………………………..
2. Data zakończenia ………………………………………………………………………………………………..
III. Poniesione koszty zadania.
1. Całkowity koszt zadania ……………………………….. zł, słownie ………………………………………….
w tym:
1) wysokość dotacji uzyskanych z innych źródeł ( wskazać źródło ) - ……………………………………………zł,
słownie …………………………………………………………………..…………………………………..
2) udokumentowane koszty własne - …………………………………………………………………………..… zł,
słownie …………………………………………………………………..…………………………………..
3) koszty pokryte z dotacji gminy ………………………………………………………………………...………..zł
słownie …………………………………………………………………..…………………………………..
2. Zgodnie z umową dotacji – na zadanie przyznano środki z budżetu Gminy Babimost w wysokości
………………………………zł, słownie ……………………………………………………………………….
3. Kwotę dotacji wynikającą z niniejszego rozliczenia należy wpłacić na konto:
………………………………………………………………………………………………................................

IV. Wykaz wymaganych oryginałów* dokumentów dołączonych do wniosku.
1. Prawidłowo wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/ rachunków potwierdzających poniesione
wydatki.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Końcowa pozytywna opinia kominiarska.……………………………………………………………………
3. Certyfikat lub aprobata techniczna, potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi
normami. …………………………………………………………………………………..
4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze delegatura w
Sulechowie robót budowlanych ( jeśli jest wymagane )……………………………………………

(*)- oryginały zostaną zwrócone po ich skserowaniu i stwierdzeniu na ich podstawie zgodności .
Babimost, dnia……………………..
………………………………..
podpis Wnioskodawcy
V. Oświadczenie
Oświadczam, że:
Wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Babimost, dnia……………………..
………………………………..
podpis Wnioskodawcy

Adnotacja Urzędu o rozliczeniu dotacji, w tym dotycząca zapłacenia należności wynikających z faktur lub
rachunków lub umów.
......………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

