Załącznik nr 3 do Regulaminu

……………..…….……………………..……
Data wpływu do Urzędu Miejskiego

Burmistrz Olesna
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona
różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych
określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno

Umowa dotacji nr …………………………………….. z dnia ………………………….………..

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY(zaznaczyć właściwe):

□ osoba fizyczna

□ wspólnota mieszkaniowa

□ osoba prawna

Imię i Nazwisko/Nazwa ………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………….……………………….….………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
nr tel. ………………………………………… e-mail …………….………………………………….
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Miejscowość……….……………………………………………………………………………………
ulica …………………………………………………………………………………………..………
Działka ewidencyjna nr ………………………………… obręb …………………………………….

3. OPIS ZADANIA (zaznaczyć właściwe)

□

utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych, takich jak nasadzenia
drzew, krzewów, w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod
nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny)

Powierzchnia wykonanych nasadzeń (m²)
Ilość i gatunki nasadzeń
Drzewo o obw. pnia 14 cm i powyżej (szt.)
Krzew (szt.)
Dodatkowe informacje

□ zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk

wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy

Powierzchnia wykonanych zasiewów (m²)
Gatunki roślin

Dodatkowe informacje

□

montowanie skrzynek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów

Ilość budek/domków (szt.)

Typ budek/domków (np. A, A1, B, D, E, P,
dla jeży, wiewiórek, owadów itp.)

Dodatkowe informacje

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Lp.

Nazwa wydatku

Nr faktury/
rachunku

1

2

3

Data
wystawienia
faktury/
rachunku
4

Data
zapłaty

Kwota netto
/zł/

VAT
/zł/

Kwota brutto
/zł/

5

6

7

8

RAZEM poniesione wydatki:
słownie razem brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
W tabeli należy wymienić zapłacone faktury lub rachunki, które Wnioskodawca dołącza do wniosku.
Wyliczenie dotacji:
…..……….

x 0,85 = …….…….. zł, ale nie więcej niż ……………………………….. zł

kwota razem brutto

limit dla typu zadania

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM
WNIOSKIEM:
1. kopie faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierające
wyszczególnienie

kosztów

kwalifikowanych

i

potwierdzają

zakres

realizacji

zdania,

potwierdzone za zgodność z oryginałem opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta.
2. dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowane zadanie np. bezgotówkowopotwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu
zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty.

3. dokumentacja fotograficzna realizacji zadania – min. 3 zdjęcia, dokumentujące realizację
zadania.
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

…………………………………
data

……………………………….
podpis Wnioskodawcy

Oświadczenia:
1.

Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze
wszystkimi

zasadami

kwalifikowania

kosztów

wskazanymi

w

Regulaminie

i umowie dotacji.
2.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie
odzwierciedlają zakres rzeczowy i finansowy, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym oraz, że są mi znane skutki składania fałszywych oświadczeń
wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

3.

Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania zakresu rzeczowego, wchodzącego w skład
przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

4.

Oświadczam, że lokalizacja, budowa i eksploatacja dotowanej inwestycji spełnia wymogi
zawarte w przepisach prawa, w szczególności przepisach prawa budowlanego, ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

5.

Oświadczam, że nie będę ubiegać się o zwrot kosztów podatku VAT, rozliczonych w ramach
ww. wniosku i nie mam prawnej możliwości odliczenia tego podatku.

………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

KWALIFIKACJA WNIOSKU (wypełnia Urząd Miejski):
1. Wniosek został prawidłowo wypełniony

TAK

NIE

2. Wniosek został złożony z kompletem obowiązkowych załączników

TAK

NIE

3. Zestawienie wydatków jest zgodne z dokumentami źródłowymi
(fakturami, rachunkami) dołączonymi do wniosku

TAK

NIE









4. Wyliczenie dotacji:

…..……….

x 0,85 = …….…….. zł, ale nie więcej niż ……………..…….. zł

kwota razem brutto z zestawienia faktur

limit dla typu zadania

5. Stwierdzam, że Wnioskodawcy przysługuje dotacja w wysokości
……………………………….zł,
(słownie………………………………………………………………)

………………………………………
/data/

……………………………………………………
/podpis osoby dokonującej kwalifikacji wniosku/

Zatwierdzenie BURMISTRZA OLESNA:

…………………………
/data/

………………
/podpis i pieczątka/

Adnotacje (wypełnia Urząd Miejski):
Data wezwania do uzupełnienia wniosku: ………………. Nr pisma: ……………………..…………….
Data uzupełnienia wniosku (złożenia brakujących dokumentów lub wyjaśnień): ………………………..
Data wezwania do uzupełnienia wniosku: ……………………. Nr pisma: …………..……..…………….
Data przekazania wniosku o wypłatę dotacji

…………………………………………………….

Inne adnotacje:
…………………………………………………………………………………………………………………..

