Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/165/2019
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 21 maja 2019 r.

POTWIERDZENIE WPŁYWU

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WĘGLOWEGO
NA EKOLOGICZNE ŻRÓDŁA CIEPŁA
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA ROZLICZENIA
1. Organ właściwy do przyjęcia wniosku:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
B. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa1)*

3. Identyfikator: 2)

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

/

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

/

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

B.2 ADRES 3)
ZAMIESZKANIA (w przypadku rozliczającego będącego osobą fizyczną)
4. Kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. Gmina

8. Ulica

9. Nr domu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

10. Nr lokalu

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego rozliczenie
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu

C. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI
24. Data zawarcia umowy

25. Numer umowy

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO ZADANIA
D.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLIKWIDOWANEGO SYSTEMU OGRZEWANIA

WĘGLOWEGO
26. Rodzaj zlikwidowanego systemu ogrzewania węglowego:

D.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ŻRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
27. Nowe źródło ogrzewania:

ogrzewanie gazowe
ogrzewanie elektryczne
ogrzewanie olejowe
E. ROZLICZENIE DOTACJI
E.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PONIESIONE WYDATKI
Nr faktury/rachunku

Data wystawienia

Wystawiający

Kwota netto [zł]

Kwota brutto [zł]

Wydatki łącznie

E.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DOTACJI
28. Kwota przyznanej dotacji [zł]

29. Wykorzystana część dotacji [zł]

30. Niewykorzystana część dotacji [zł]

6 000,00 zł
F. ZAŁACZNIKI
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
31. Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do rozliczenia dotacji:

kopie dokumentów (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione koszty inwestycyjne w

ilości: ……. szt. (oryginały dokumentów należy przedłożyć organowi do wglądu, w celu
potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami)
opinia osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim stwierdzająca
prawidłowość podłączenia nowego źródła ogrzewania do przewodu kominowego oraz wykonania
wentylacji w kotłowni lub innym pomieszczeniu, w którym podłączone zostało nowe źródło
ogrzewania
protokół potwierdzający przeprowadzenie głównej próby szczelności przed przekazaniem do
użytkowania instalacji gazowej – wykonanej przed uruchomieniem nowego źródła ciepła w
postaci ogrzewania gazowego
protokół potwierdzający dokonanie prób końcowych i ostateczny odbiór instalacji elektrycznej –
wykonanej przed uruchomieniem nowego źródła ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego
G. OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Tarnowo Podgórne w celu przeprowadzenia
procedury udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy na zadanie służące wymianie systemów
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
32. Numer telefonu kontaktowego

33. Data

34. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
1) Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne
pełnomocnika.
2) Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
3) W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres nieruchomości lub
siedziby pełnomocnika.
*

Niepotrzebne skreślić

